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Słowo wstępu

To już drugi numer Rocznika Opiekunów Medycznych. Realizując tę inicjatywę
nie  spodziewaliśmy się  tak  dużego odzewu.  Rok temu zaczynaliśmy całą  ideę  mając
pewien pomysł – zebrać ciekawe artykuły w jednym miejscu, tak by łatwiej było do nich
sięgnąć  i  wrócić  gdy będzie  potrzeba.  Pomysł  rozwija  się  w  tempie,  którego  się  nie
spodziewaliśmy – w tym roku większa ilość autorów napisała dla nas teksty. Pamiętajcie
jednak, że każdy może zgłosić do nas swój artykuł.  Nie wymagamy doświadczenia w
pisaniu  tekstów,  każdy  tekst  który  jest  skierowany  do  opiekunów  medycznych  z
przyjemnością opublikujemy. 

Pisząc  te  słowa  chciałbym  przede  wszystkim  podziękować  wszystkim
opiekunom medycznym, którzy przyjechali z całej Polski by spotkać się na konferencji.
Konferencja, która dla nas ma przede wszystkim stanowić miejsce w którym opiekunowie
medyczni mogą się spotkać, posłuchać interesujących wykładów, dowiedzieć się więcej o
swoim zawodzie ale przede wszystkim jest to okazja by poznać inne osoby związane z
tym zawodem i by wymienić się z nimi doświadczeniami. 

Dziękujemy również wszystkim osobom, które odwiedzają naszą stronę. Jest to
dla  nas  niewątpliwie  świadectwo  jak  bardzo  taka  strona  jest  potrzebna  w przestrzeni
internetowej, jak również motywacja by rozwijać ją dalej. Jeśli macie jakiś pomysł na
artykuł, ciekawą informację, którą chcecie się podzielić z innymi lub jeśli wiesz o jakimś
szkoleniu czy konferencji skierowanej do opiekunów medycznych to daj nam znać.

Na  zakończenie  chciałbym  zaprosić  wszystkich  na  kolejną  konferencję,
która  odbędzie  się  tym  razem  w  Gdańsku  –  już  12.05.2018.  Więcej  informacji
zamieszczać  będziemy  na  naszej  stronie:
www.OpiekunMedyczny.com.pl/konferencjaOM

mgr Bartosz Mikołajczyk

Prezes Zarządu Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl 
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Opiekun Medyczny – możliwości rozwoju i perspektywy pracy

Krzysztof Tłoczek
Opiekun medyczny, założyciel strony www.OpiekunMedyczny.com.pl

By móc rozmawiać o możliwościach rozwoju i perspektywach pracy opiekunów
medycznych,  należy  zacząć  od  jakości  kształcenia  początkowego,  a  dopiero  potem
rozważyć  można  różne  formy  tzw.  kształcenia  ustawicznego.  Na  dziś  dzień,  wciąż
większość kadry opiekuńczej  kształcą szkoły policealne i  wydaje się,  że jest  to dobre
miejsce  dla  kształcenia  w tym zawodzie.  Młody adept,  powinien  jednak rozważyć  w
jakim miejscu chce się kształcić – nie bać się odwiedzić przyszłej szkoły, zadać pytania
nauczycielom, czy zobaczyć wyposażenie sal do zajęć praktycznych. W rzeczywistości
wiele  szkół  organizuje  specjalne  „dni  otwarte”  podczas  których  istnieje  możliwość
zobaczenia szkoły od podszewki. Warto też porozmawiać z obecnymi słuchaczami czy
absolwentami.  Czasem,  jeśli  usłyszy  się  zbyt  często,  że  „było  łatwo”,  może  to  być
wskazówka niekoniecznie dobrze świadcząca o jakości edukacji. A od tego ile włożymy
własnej pracy i dodatkowego wysiłku w tę pierwszą zawodową edukację zależą dalsze
perspektywy na pracę, rozwój, a także zadowolenie z wykonywanego zawodu.

Świeży absolwent, powinien szukać zatrudnienia przede wszystkim w szpitalach
i  ZOL-ach.  Są  to  niejako  miejsca,  do  których  opiekun  medyczny  jest  zawodem
dedykowanym. Jest to także możliwie najlepsze środowisko do dobrego poznania zawodu
i udoskonalania swojego warsztatu. To tam opiekun medyczny spotka się z różnorodnymi
przypadkami, będzie miał okazję najpełniej wykorzystać zdobytą wiedzę i być na bieżąco
z trendami opieki medycznej w Polsce.

W dalszej  kolejności  opiekun  medyczny może szukać  zatrudnienia  w innych
rodzajach placówek – tak jak np. ZPO czy DPS-y. Istnieje również względnie popularna
wśród  opiekunów  praca  w  domu  prywatnego  klienta.  W tych  ostatnich  miejscach  o
zatrudnienia  opiekun  medyczny  konkurować  będzie  z  opiekunem  w  domu  pomocy
społecznej, asystentem osoby niepełnosprawnej czy opiekunką środowiskową.

Wspomniane na początku zadowolenie z pracy jest jednak uzależnione nie tylko
tym gdzie znajdziemy zatrudnienie i czy będzie to nasza wymarzona praca – ale także od
tego co wydarzy się potem. 

Pierwszym wrogiem opiekuna medycznego jest wypalenie zawodowe. Szerzej o
wypaleniu zawodowym i o tym jak mu przeciwdziałać dowiedzieć się można, choćby
dzięki  organizowanym  przez  Fundację  OpiekunMedyczny.com.pl  warsztatach  KWASS
(pierwsza  edycja  odbyła  się  w  2016  roku,  druga  planowana  jest  na  lato  2017).  W
kontekście tego artykułu skupimy się natomiast  na jednym wymiarze przeciwdziałania
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temu zjawisku – rozwojowi zawodowemu. To właśnie rozwój zawodowy poprzez stałe
doskonalenie  umiejętności  zawodowych  i  poszerzanie  wiedzy  z  zakresu  kompetencji
opiekuna medycznego jest pierwszą linią obrony przed wypaleniem i efektywnie wpływa
na poziom satysfakcji z wykonywanej pracy.

Na rynku istnieje wiele kursów, warsztatów i szkoleń. Na uwagę zasługują te,
które oferują takie szkolenia, dzięki którym praca opiekuna medycznego będzie odbywała
się  z  korzyścią  dla  pacjenta  i  przyjemnością  samego  opiekuna.  Jakie  zatem?  Przede
wszystkim  warsztaty  i  szkolenia,  które  zapoznają  z  nowymi  trendami  w  opiece  nad
pacjentem – uczą technik opieki, wprowadzają innowacyjne rozwiązania na przykład w
przedmiocie  przemieszczania  się  pacjenta  czy  umożliwiają  lepszy  komfort  życia  z
chorobą. To ważne by opiekun medyczny był obeznany z najnowszymi rozwiązaniami –
ile pracy fizycznej może odjąć tzw. hoist, czyli medyczny podnośnik hydrauliczny albo ile
komfortu może dać pacjentom z nietrzymaniem moczu cewnik zewnętrzny,  który jest
stale udoskonalany i wcale nie musi być uciążliwy!

Ważnymi  i  godnymi  polecenia  będą  też  szkolenia,  które  rozwijają  tzw.
umiejętności miękkie – uczą technik radzenia sobie z własnym stresem, komunikacji z
pacjentem  i  personelem,  podnoszą  kompetencje  w  zakresie  udzielania  wsparcia
emocjonalnego choremu i jego rodzinie w sytuacji trudnej, charakteryzują specyfikę np.
opieki paliatywnej, czy wreszcie pomagają zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Nie  warto  natomiast,  wydaje  się,  wydawać  pieniędzy  i  spędzać  czasu,  na
szkolenia,  których  choć może nieliczne,  to  kuszą  zdobyciem nowych kwalifikacji  czy
uprawnień.  Dodatkowych  uprawnień,  zwłaszcza  tych,  które  są  ustawą  lub
rozporządzeniem zarezerwowane dla innego zawodu medycznego, takim kursem zdobyć
się nie da. Pamiętajmy o tym!

Zawód opiekuna medycznego jest zawodem rozwojowym, tzn. systematycznie
zwiększa się nie tylko ilość opiekunów medycznych ale także odbiorców ich usług. To z
pewnością zaowocuje zwiększeniem zatrudnienia. Już teraz obserwuje się powolny wzrost
zatrudnienia opiekunów medycznych w szpitalach,  nawet  w tych,  które  wcześniej  nie
miały styczności z tym zawodem. Wymusza to zmniejszająca się liczba pielęgniarek, ale
przede wszystkim zwiększające się zapotrzebowanie – pacjenci dzięki opiece medycznej
żyją  dłużej,  ale  częściej  wymagają  kompleksowej  opieki  w zaspokajaniu  codziennych
potrzeb  życiowych,  także  a  może  zwłaszcza  w  trakcie  pobytu  w  placówce  leczenia
zamkniętego.

Od  postawy  opiekunów  medycznych  jako  grupy  zawodowej  zależy  czy  z
rodzącej się okazji skorzysta czy też przegra z innymi zawodami. Zawodem interesuje się
Ministerstwo Zdrowia, które (stan na początek kwietnia 2017) rozważa doprecyzowanie
kompetencji  opiekuna medycznego oraz debatuje nad długością kształcenia.  Określone
grupy opiekunów medycznych myślą o zrzeszeniu się w związki zawodowe. Na rzecz
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zawodu pracują też organizacje pozarządowe, między innymi nasza Fundacja. Stąd też
między innymi ta inicjatywa – Konferencji Opiekunów Medycznych i Rocznika, który
Państwo  teraz  czytają.  Te  wszystkie  zabiegi  mają  na  celu  nie  tylko  utrzymanie  ale  i
podniesienie  „widoczności”  opiekuna medycznego tak  na  rynku pracy jak i  w gronie
innych zawodów medycznych. A to bardzo ważne – także by móc efektywniej starać się o
godne miejsce w drabince płac w przyszłości.

To wszystko jest nasza wspólną pracą – nasz profesjonalizm, ustawiczny rozwój
a także to wszystko co robimy na rzecz naszego zawodu po pracy, jak angażowanie się w
działalność stowarzyszeń i fundacji – i toruje drogę do naszego wspólnego sukcesu! 

Na naszej stronie zamieszczamy informację o różnego rodzaju szkoleniach dla
opiekunów  medycznych.  Znajdziesz  je  w  naszym  kalendarzu  pod  adresem:
http://opiekunmedyczny.com.pl/szkolenia-dodatkowe/kalendarz-szkolen

Jeżeli wiesz o szkoleniach, które nie zostały uwzględnione w kalendarzu daj nam
o tym znać, a z przyjemnością zamieścimy je tam. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie
innym odnaleźć przydatne szkolenia.
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Opieka nad osobami w przebiegu chorób kardiologicznych

Marzenna Wójcik
Pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Choroby układu krążenia stanowią grupę o ogromnym znaczeniu społecznym i
medycznym ze względu na rozpowszechnienie i następstwa. 

Do najważniejszych należą:
-miażdżyca tętnic
-choroba niedokrwienna serca (w naszym kraju szacunkowo choruje około 1.5mln. osób)
-nadciśnienie tętnicze (w Polsce występuje u około 8.5mln.osób)
-wady serca
-zwyrodnieniowe i zapalne choroby serca
-zaburzenia rytmu serca 
-niewydolność krążenia

Do specyficznych cech  chorób  układu krążenia  należy przewlekły,  podstępny
rozwój, przewlekły przebieg z okresami zaostrzeń i poprawy, stałe potencjalne zagrożenie
życia  oraz  duża  częstość  występowania  nagłych  zgonów.  Następstwa  w/w  chorób
upośledzają  ogólną  sprawność  organizmu,  obniżają  jakość  życia  i  stanowią  ważną
przyczynę absencji chorobowej i inwalidztwa.

Choroby układu krążenia określane są jako choroby cywilizacyjne, gdyż wiążą
się z następstwami cywilizacji (zmianą trybu życia, sposobu żywienia, wszechobecnością
stresu),

Liczba  czynników  ryzyka  jest  bardzo  duża,  jednak  wśród  nich  można
wyszczególnić trzy grupy zależne od:
-stylu życia (palenie tytoniu, złe nawyki żywieniowe, mała aktywność fizyczna)
-czynników patofizjologicznych (nadciśnienie tętnicze,  dyslipidemia, cukrzyca, otyłość,
skłonność do choroby zakrzepowej)
-cech osobniczych (wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne)

Układ  krążenia  odgrywa  kluczową  rolę  w  utrzymaniu  życia  i  zapewnienia
funkcjonowania  organizmu,  dlatego  wyposażony  jest  w  różne  mechanizmy
kompensacyjne.  Mechanizmy  te  pozwalają  na  utrzymanie  prawidłowego  ciśnienia  i
przepływu narządowego nawet w warunkach upośledzenia m. sercowego. Dlatego ważne
przy  rozpoznawaniu  jest  nie  tylko  rozpoznanie  określonej  choroby  ale  również
niewielkich nieprawidłowości funkcji maskowanych przez mechanizmy wyrównawcze.
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Metody  badań  układu  krążenia  można  podzielić  na  podstawowe  i
specjalistyczne.  Do podstawowych zaliczamy:  wywiad,  badanie przedmiotowe,  pomiar
RR,ekg,  rtg.  klatki  piersiowej.  Wśród  specjalistycznych  nieinwazyjnych  wyróżniamy:
holter ekg. próba wysiłkowa, test pochyleniowy, echo serca, tomografia serca i naczyń.
Do  badań  inwazyjnych  zaliczamy:  cewnikowanie  serca,  angiokardiografię  w  tym
koronarografię.

Znaczenie  diagnostyczne  mają  również  badania  laboratoryjne  takie  jak:
lipidogram,  glukoza,  kreatynina,  elektrolity.  A w  wybranych  przypadkach  oznaczenia
markerów martwicy mięśnia sercowego, układu krzepnięcia, gazometrii.

Główne objawy chorób układu krążenia to  bóle serca,  ograniczenie tolerancji
wysiłku, duszność, zaburzenia rytmu serca, sinica, obrzęki i przesięki.

Bóle serca mają zróżnicowany charakter, lokalizację i znaczenie. Ból wieńcowy
zlokalizowany  jest  za  mostkiem  ma  charakter  rozpierania,  pieczenia,  ściskania  lub
gniecenia.  Promieniuje  do  krtani,  żuchwy lewego  barku  lub  ręki,  czasem  do  łopatki.
Czynnikami wyzwalającymi są wysiłek, emocje, zimno, wiatr.

Jego początek jest nagły, natężenie w dusznicy umiarkowane lub małe, w zawale
serca  może być  bardzo duże.  Czas trwania w dusznicy jest  krótki  (2-10 minut)  i  nie
przekracza  20  minut,  w  zawale  długotrwały  i  nawracający.  W dusznicy  ustępuje  po
zaprzestaniu wysiłku lub po zażyciu podjęzykowym nitrogliceryny.

W zawale leki te powodują tylko złagodzenie dolegliwości.

Ograniczenie  tolerancji  wysiłku  należy  do  wczesnych  objawów  zwłaszcza
niewydolności.  Polega  na  występowaniu  w  czasie  wysiłku  zadyszki,  duszności  oraz
konieczności częstszego odpoczynku.

Duszność jest to subiektywne uczucie braku tchu. Mogą jej towarzyszyć objawy
obiektywne  jak  przyśpieszenie  oddechów  ich  spłycenie  lub  pogłębienie,  udział
dodatkowych  mięśni  oddechowych,  przyjmowanie  pozycji  przymusowej  ułatwiającej
oddychanie. Wyróżniamy duszność spoczynkową, wysiłkową klasyfikowaną wg NYHA
oraz  ortopnoiczną  (spoczynkową  z  koniecznością  przyjęcia  pozycji  siedzącej  lub
wysokiego ułożenia) jej występowanie wiąże się z przekrwieniem płuc.

Zaburzenia  rytmu  serca  są  często  wymieniane  wśród  skarg  osób  zarówno
chorych jaki zdrowych. Arytmia może łączyć się z występowaniem bólu w okolicy serca,
dławieniem  w  gardle,  często  towarzyszy  lęk,  niepokój.  Zarówno  przy  szybkiej  jak  i
bardzo  wolnej  czynności  mogą  występować  objawy  niedokrwienia  mózgu  (zawroty
głowy, zasłabnięcia, omdlenia). Pojawić się może ból wieńcowy, duszność, hipotonia.
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Obrzęki sercopochodne są następstwem nadmiernego nagromadzenia płynu w
tkankach  miękkich  w  przebiegu  niewydolności  krążenia.  Zachowują  się  zgodnie  z
prawem ciążenia tzn. lokalizują się w niżej położonych częściach ciała(dolne partie płuc,
kończyny dolne,okolica krzyżowa u chorych leżących). Obrzęki są miękkie, ciastowate,
przy ucisku powstaje dołek który stopniowo zanika. Obrzęki te są niebolesne a skóra nad
nimi niezmieniona.

Przesięki wyrażają się gromadzeniem płynu w jamach ciała (opłucnej, otrzewnej,
osierdziu). Płyn ten ma charakter niezapalny.

Sinica jest  to  niebieskawe zabarwienie skóry i  błon śluzowych spowodowane
zwiększoną zawartością hemoglobiny zredukowanej we krwi włośniczkowej (wady serca)

ROLA  OPIEKUNA  MEDYCZNEGO  W  PIELĘGNACJI  CHOREGO  Z
CHOROBAMI KARDIOLOGICZNYMI

-pomoc pacjentowi w przyjęciu wygodnej, ułatwiającej oddychanie pozycji (półwysoka,
wysoka ze spuszczonymi nogami)
-pomoc  choremu  w  wykonywaniu  czynności  życia  codziennego  (mycie,  ubieranie,
spożywanie posiłków) w miarę poprawy stanu zdrowia zachęcanie i mobilizowanie
pacjenta do podejmowania aktywności dostosowanej do swej wydolności
-kontrola i odnotowywanie podstawowych parametrów życiowych
-obserwacja i pomiar obrzęków poprzez codzienną kontrolę masy ciała (o stałej porze, w
tej samej odzieży), pomiar obwodu brzucha
-kontrola  ilości  przyjmowanych  i  wydalanych  płynów  poprzez  prowadzenie  bilansu
płynów oraz dobowej zbiórki moczu
-zalecenie diety lekkostrawnej z ograniczeniem sodu, z zasadą częściej i mniej
-staranna  pielęgnacja  obrzękniętej  skóry  (dokładne,  delikatne  mycie,  osuszanie  i
natłuszczanie, unikanie drażniącego działania obuwia i odzieży)
-zapewnienie bezpieczeństwa w razie potrzeby asystowanie przy chodzeniu (stosowanie
balkoników, wózków)
-zapewnienie korzystnego mikroklimatu w sali (temperatura około 19-20, wilgotność 50-
60%)

Bibliografia: 
Talarska,  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz,  D.  (red).  (2009).  Pielęgniarstwo  internistyczne,
Warszawa: PZWL

Daniluk,  J.,  Jurkowska,  G.  (red).  (2005).  Zarys  chorób  wewnętrznych  dla  studentów
pielęgniarstwa, Lublin: Czelej
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Komunikacja z chorym - rola dotyku w czynnościach opiekuńczo -
pielęgnacyjnych 

 mgr Mariusz Pająk 
Specjalista w dz. pielęgniarstwa opieki długoterminowej 

Wojewódzki Konsultant w dz. pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych 
dla województwa świętokrzyskiego 
Wiceprezes Hospicjum Domowego 

dla Dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu 
w Kielcach 

WPROWADZENIE 

Zadam podstawowe pytanie.

Czy  można  pielęgnować  chorego  bez  nawiązania  z  nim  choćby  częściowej
komunikacji?  Patrząc  na  ten  temat  z  szerszej  perspektywy,  rzeczą  jest  oczywistą,  iż
odpowiedź musi być przecząca. Nie da się bowiem skutecznie prowadzić procesu leczenia
ani  pielęgnacji  osoby,  która  nie  wyraża  zgody na  leczenie,  ani  też  na  pielęgnację  co
wpływa na brak współpracy a tym samym zaburza proces prawidłowej komunikacji  z
chorym. 

Współpraca,  podobnie  jak  zgoda  na  nią,  łączy  się  bezpośrednio  z  procesem
komunikacji już na samym początku kontaktu z pacjentem np. przy przyjęciu w oddział,
następnie wykonując podstawowe czynności przy pacjencie np. pielęgnacja pacjenta, itp. 

Kontynuując  dalej  komunikacja  –  jest  to  proces,  w  skład  którego  wchodzi
zarówno wymiana informacji, jak i towarzyszących temu uczuć. Wymiana ta odbywa się
za  pośrednictwem  znaków  (symboli),  którymi  mogą  być  zarówno  słowa,  dotyk  tzw.
pielęgnacyjny,  jak i  tzw. „mowa ciała”,  do której  zaliczamy gesty,  mimikę, ton głosu,
postawę, oraz liczne szczegóły zachowania i wyglądu. Bardzo ważne jest to, że ten sam
symbol,  a  więc  to  samo  słowo  lub  gest,  może  łączyć  się  w  umysłach  odbiorców  z
całkowicie odmiennym znaczeniem. Stąd bierze się podstawowe źródło nieporozumień
pomiędzy ludźmi. Ważniejsze od intencji,  jakie ma nadawca wiadomości, jest bowiem
znaczenie,  jakie  nadają  jego  słowom lub  zachowaniom odbiorcy.  Znaczenie  to  może
znacznie różnić się od tego, co nadawca wiadomości pragnął wyrazić. Dlatego konieczne
jest  zwracanie  uwagi  na  to,  jak  naszą  wypowiedź  zrozumiał  odbiorca,  a  to  wymaga
włączenia go w jakiś sposób do rozmowy. Ponadto dobry rozmówca stara się wczuć w to,
co myśli i czuje jego słuchacz, a im bardziej mu się to udaje, tym lepiej potrafi się z nim
porozumieć. 
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W praktyce, wspomniane tu otwarcie się na problemy i sytuację pacjenta, wcale
nie jest łatwe. Nie zmienia to jednak faktu, że bez względu na to, czy chcemy, czy też nie,
komunikacja  pozostaje  ważnym  elementem  zawodowej  działalności  pracowników
medycznych, a empatia i umiejętność słuchania nieraz decyduje o możliwości nawiązania
dobrego kontaktu z pacjentem, „zmieniającego” się w naszych profesjach na – dotyk. 

Dotyk w pielęgnowaniu 

Jedną  z  pierwszych  formalnych  definicji  pielęgnowania  jest  określenie
Światowej  Organizacji  Zdrowia  -  WHO  (  1956  r.  ),  wg  której  pielęgnowanie  to
„sprawowanie opieki nad chorym oraz zapobieganie chorobom i umacnianie zdrowia”. 

Kontakt  dotykowy  jest  najstarszym,  pierwotnym  rodzajem  zachowania
społecznego.  Dotyk  stanowi  jedną  z  niewerbalnych  form  międzyludzkiego
porozumiewania się. Stanowi podstawę relacji miedzy bliskimi sobie osobami, poprzez
wejście w najbardziej bliską przestrzeń osobową, określaną mianem przestrzeni intymnej.
W  wielu  zawodach  „nazwijmy  je”  o  charakterze  usługowym  na  rzecz  człowieka
konieczne  jest  wchodzenie  osoby  świadczącej  usługi  w  przestrzeń  intymną  odbiorcy
usług, np. pielęgniarka, opiekun. Szczególnego znaczenia nabiera dotyk w świadczeniu
profesjonalnych usług przez pielęgniarkę/opiekuna na rzecz odbiorcy usług. 

Dotyk  –  to  jeden  z  najważniejszych  zmysłów.  Jego  organem  jest  cała
powierzchnia skóry, w której znajduje się ok. 5 mln zakończeń nerwowych, pełniących
rolę odbiorców czucia dotyku. 

Gęstość  występowania  receptorów  czuciowych  jest  zróżnicowana  dla
poszczególnych  okolic  ciała.  Największe  zagęszczenie  tych  receptorów  występuje  w
skórze końca nosa, opuszków palców i warg, najmniej w skórze okolicy grzbietu, ud i
ramion. Dotyk może być odbierany przez całe ciało, ale najistotniejszym instrumentem
dotyku w pielęgnowaniu jest dłoń.  Stąd w dotykaniu istotne jest również czucie m. in.
zimna, ciepła towarzyszące kontaktowi dotykowemu między pielęgniarką/opiekunem a
pacjentem, zwłaszcza podczas wykonywania czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych. 

Pielęgnowanie pacjenta terminalnie chorego wymaga starannego zaplanowania,
uwzględniając  różne  jego  problemy  wynikające  z  wieku,  zaburzeń  wynikających  z
jednostki chorobowej, przyjmowanych leków itp. Wymaga całościowego podejścia, które
wyraża się w dbałości o wszystkie sfery funkcjonowania człowieka: fizyczną, psychiczną,
społeczną i duchową – zwłaszcza w momentach zaostrzenia zaburzeń w przebiegu stanu
terminalnego.  I  tak  dla  przykładu  jednym  z  istotnych  problemów  wynikających  w
codziennej  opiece  jest  -  brak  zrozumienia  komunikatów  przez  chorego.  Tak  więc
pielęgniarka/opiekun  powinien  w  trakcie  komunikacji  skierować  do  pacjenta  proste,
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krótkie zdania wypowiadane bardzo powoli i wyraźnie, nie śpiesząc się dając choremu
czas na zrozumienie. 

Ważną  „techniką”  jest  komunikowanie  się  w  linii  wzroku,  nawiązywanie
kontaktu wzrokowego, dotykowego i pozostanie w zasięgu wzroku. Pomocne może też
być posiłkowanie  się  komunikacją  niewerbalną  np.  pokazując  przedmiot  o  który nam
chodzi,  wspomaganie  wypowiedzi  gestami  i  mimiką.  W  czasie  rozmowy
pielęgniarka/opiekun  stara  się  być  komunikatywny,  istotne  informacje  cierpliwie
powtarza,  okazując  życzliwość,  nie  wydając  jednocześnie  kilku  poleceń.  W  miarę
możliwości  usuwa  wszystkie  inne  źródła  bodźców  mających  wpływ  na  zakłócenie
procesu komunikacji, np. wyłącza telewizor. 

W pielęgnowaniu  kontakt  dotykowy stanowi  nieodłączny element  wszystkich
działań  podejmowanych  przez  pielęgniarkę/  opiekuna.  Trudno  wyobrazić  sobie
jakiekolwiek działanie pielęgnacyjne bez możliwości celowego dotknięcia czy dotykania
pacjenta. Jest to bardzo specyficzna sytuacja z kilku powodów. Po pierwsze, pielęgniarka,
czy opiekun jest  dla pacjenta osobą obcą,  wkraczającą w jego intymną strefę,  która z
punktu widzenia kontaktów interpersonalnych jest  zastrzeżona tylko  dla  osoby bardzo
bliskiej  pacjentowi.  Po  drugie,  pacjent  poddając  się  pielęgnowaniu,  dobrowolnie
rezygnuje z prawa do nietykalności w zamian za określone usługi na rzecz jego zdrowia i
życia. Sytuacja taka może powodować dyskomfort psychiczny pacjenta. 
Celami kontaktu dotykowego w pielęgnowaniu jest: 

• Nawiązanie,  wspomaganie  kontaktu  interpersonalnego  z  pacjentem i/lub  jego
rodziną. 

• Gromadzenie informacji do określenia stanu pacjenta. 

• Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych. 

• Zmniejszenie lęku i niepokoju. 

Poprzez dotyk pielęgniarka/opiekun medyczny ma możliwość: 

• nawiązania,  wspomagania  kontaktu  z  pacjentem,  np.  poprzez  podanie  ręki
pacjentowi dorosłemu, pogłaskanie głowy dziecka; 

• diagnozowania stanu pacjenta, np. stanu skóry, wrażliwości receptorów na dotyk,
ucisk, ból, temperaturę, wykonanie pomiarów, m. in. tętna; 

• pielęgnowania pacjenta poprzez działania obejmujące także jego najintymniejszą
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strefę, np. oklepywanie, toaleta krocza; 

• wpierania  i  dodawania  otuchy;  łagodzenia  lęku  i  niepokoju,  np.  poprzez
przytrzymanie  za  rękę  podczas  rozmowy,  objęcie  ramieniem,  przytulenie,
zwłaszcza dziecka, „wzięcie” małego dziecka na ręce; 

• łagodzenia dolegliwości bólowych, np. masowanie, rozcieranie i inne. 

Rodzaje dotyku 

Ze względu na specyfikę celu kontakt dotykowy w pielęgnowaniu, można podzielić na: 
• pielęgnacyjno – opiekuńczy, 

• proceduralny, 

• terapeutyczny, 

• ochronny. 

Dotyk  pielęgnacyjno  –  opiekuńczy  –  to  świadome,  celowe  i  planowe  działania
pielęgnacyjne  pielęgniarki/opiekuna  podejmowane  na  rzecz  pacjenta,  poprzez
bezpośrednie  oddziaływanie  na  jego  receptory  czucia,  głównie:  dotyku,  ucisku,
temperatury i bólu. 

Działania te mają na celu: 
• wspomaganie  nawiązania  przez  pielęgniarkę/  opiekuna  kontaktu  słownego  z

pacjentem ( np. podanie ręki ); 

• pocieszanie pacjenta ( np. objęcie ramieniem, przytulenie dziecka ); 

• wsparcie emocjonalne; 

• uspokojenie w zdenerwowaniu, niepokoju, 

• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. 

Dotyk proceduralny – to świadome, celowe i planowe działania pielęgniarki, polegające
na oddziaływaniu na receptory w skórze pacjenta, których calami są: 

• diagnozowanie dla celów pielęgnowania i leczenia, 

• terapia 
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Dotyk  terapeutyczny  –  realizowanie  celu  terapeutycznego  dotyku  przejawia  się  w
podejmowaniu  przez  pielęgniarkę/  opiekuna  działań  samodzielnych,  takich  jak  np.
oklepywanie,  stosowanie  kompresów,  okładów,  oraz  zleconych  przez  lekarza,  np.
nacieranie kremami, maściami o charakterze leczniczym. 

Dotyk ochronny – służy ochronie pacjenta, np. przytrzymanie przy wstaniu z łóżka. 

Można zatem stwierdzić, że w pielęgnowaniu istnieją sytuacje, w których dotyk
jest bardzo wskazany, lecz istnieją i takie, które nakazują ostrożność w jego stosowaniu.
Należy podkreślić,  że zaprezentowane sposoby klasyfikacji  dotyku w pielęgnacji  mają
charakter  umowny.  W  praktyce  bowiem  trudno  jest  wyizolować  pojedynczy  kontakt
dotykowy  z  jednym  określonym  celem.  Najczęściej  wykonywana  czynność  (np.
wykonywanie  toalety  w  łóżku)  oparta  na  dotyku  spełnia  zarówno  rolę  pielęgnacyjną
(dbanie o czystość skóry), jak i emocjonalną (w czasie wykonywania tej czynności można
więcej  czasu  poświęcić  na  rozmowę  z  pacjentem),profilaktyczną  (zapobieganie
odleżynom),  terapeutyczną  (np.  w  przypadku  zaopatrywania  istniejących  zmian  na
skórze ). 

Wśród czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o zakresie, charakterze i
sposobie  dotyku  w pracy  pielęgniarskiej  /opiekuńczej  należy uwzględnić:  wiek,  płeć,
wzorce  kulturowe,  wzorce  środowiskowe,  stan  zdrowia,  wrażliwość  osobniczą,  cele
dotyku,  okoliczności  dotykania  i  inne.  Ponadto  na  zakres  dotyku  ma  wpływ  zakres
samodzielności  pacjenta,  jego  możliwości  i  umiejętności.  Im  pacjent  jest  mniej
samodzielny, tym w opiece nad nim pielęgniarka/opiekunka wykorzystuje więcej kontaktu
dotykowego oraz zwiększa się jego częstotliwość. Stąd pielęgniarka/opiekunka powinna
posiadać wiedzę i umiejętność w zakresie szeroko rozumianego komunikowania się ( w
tym także dotyku ), co umożliwi jej rozpoznanie stanu i świadome wykorzystanie dotyku
z  uwzględnieniem  różnych  zmiennych  takich  jak:  (wiek,  płeć,  stan  pacjenta  i  jego
nastawienie),  mających  wpływ  na  postrzeganie  dotyku  zarówno  przez  pacjenta,  jak  i
pielęgniarkę  /opiekuna.  Głównym  problemem  w  wykorzystywaniu  dotyku  w
pielęgnowaniu jest różnica w podejściu do tej formy kontaktu z pacjentem. Otóż dla nas
jako  osób  pielęgnujących  często  dotyk  jest  traktowany  jako  czynność  rutynowa.
Natomiast pacjent ma prawo do zachowania intymności. Dlatego należy bardzo ostrożnie
analizować każdą sytuację,  indywidualnie traktować potrzeby i  prawa pacjenta w tym
zakresie. Zalecana jest celowa i aktywna postawa pielęgniarki/ opiekuna, która wspólnie z
pacjentem przygotowuje go do tego typu czynności, przy których dotyk jest niezbędny.
Podstawowym  krokiem  w  tej  sytuacji  jest  poinformowanie  pacjenta  o  celowości,
konieczności i sposobie wykonywania danej czynności. 
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Seksualność osób starszych i niepełnosprawnych w kontekście pracy
opiekuna medycznego

mgr Bartosz Mikołajczyk
Psycholog, trener, Prezes Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl

Parę słów o...

Na  wstępie  warto  zaznaczyć  czym  jest  seksualność  i  dlaczego  warto  o  niej
rozmawiać w kontekście pracy opiekuna medycznego.

Pojęcie  seksualności  nie  oznacza  jedynie  seksu  –  chociaż  jest  to  jedna  ze
składowych, a także rodzaj ekspresji seksualności to pojęcie to nie ogranicza się jedynie
do stosunku płciowego. 

Laphimon  w  2005  roku  zdefiniował  ją  jako  „podstawowy  elementem  bycia
człowiekiem przez całe życie, obejmujący seks, płciową identyfikację i role, orientację
seksualną, erotyzm, pożądanie, intymność i reprodukcję. Seksualność jest doświadczana i
wyrażana  w  myślach,  fantazjach,  przeżyciach,  przekonaniach,  wartościach,
zachowaniach, rolach i związkach. Seksualność powstaje na skutek interakcji czynników
biologicznych,  psychologicznych,  społecznych,  ekonomicznych,  politycznych,
kulturowych, etycznych, prawnych, historycznych, religijnych i duchowych”.

Zatem w kontekst  seksualności  można również  wpisać  zmieniający się  obraz
ciała,  problemy  zdrowotne,  konieczność  zmiany  roli  społecznej,  potrzebę  przyjęcia
pomocy od innej osoby przy wykonywaniu czynności higienicznych czy też przekonania i
wartości dotyczące ciała czy relacji z innymi. Wiele z tego ma miejsce w trakcie procesu
starzenia się lub jest związane z niepełnosprawnością, zwłaszcza gdy niepełnosprawność
jest nagła lub postępująca a nie wrodzona. Seksualność każdego z nas tworzona jest na
podstawie wielu czynników – nie tylko naszej biologii (na co wpływ mogą mieć hormony,
anatomia i fizjologia), ale także dzięki społeczeństwu i kulturze w której żyjemy (jakie
normy obowiązują – często są różne w zależności od tego czy żyjemy w dużym mieście
czy na wsi), wpływowi religii (czasem w obrębie jednego wyznania możemy spotkać się z
różną interpretacją zasad) jak również to jakie potrzeby my sami mamy i jaki był nasz
rozwój psychoseksualny.

Czy jest zatem coś takiego jak „normalna” seksualność? Zacznijmy od tego, że
istnieje  wiele  rodzajów  norm  –  czymś  zupełnie  innym  może  być  norma  np.  wśród
wyznawców danej religii  czy w danej  grupie społecznej a  czym innym będzie norma
medyczna. Seksualność przede wszystkim powinna być zgodna z nami (w obrębie zasad
prawnych  i  społecznych).  Jeśli  jednak  mamy jakiekolwiek  obawy  czy  dana  sytuacja
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wymaga  interwencji  warto  skonsultować  swoje  obawy ze  specjalistą  (seksuolog  bądź
psycholog),  który  profesjonalnie  oceni  sytuację  a  także  pozwoli  przygotować  plan
interwencji  jeśli  będzie  to  konieczne  –  problemy  związane  z  seksualnością  mogą
doprowadzić do wielu negatywnych konsekwencji zdrowotnych jak chociażby depresji,
stresu, chorób psychosomatycznych czy problemów w relacjach z innymi.

Opiekun medyczny w placówkach służby zdrowia jest często osobą, która ma
największy kontakt z pacjentem zwłaszcza przy wykonywaniu czynności higienicznych,
które mogą naruszać sferę intymności danej osoby. Poza tym jednym z działań opiekuna
medycznego powinna być profilaktyka zdrowia, co również obejmuje zdrowie seksualne.
Dlatego warto również w pracy brać pod uwagę ten kontekst.

Seksualność osób starszych i niepełnosprawnych

Osoby starsze często kojarzą się jako osoby aseksualne – które w związku ze
swoim wiekiem (a często i różnymi chorobami) nie mają potrzeb seksualnych czy też
nawet w żaden sposób nie wyrażają swojej seksualności. Od tak przyjmują rolę społeczną,
która nie może być związana z seksualnością. I chociaż bywa, że sam seks nie zdarza się u
nich  zbyt  często,  to  kwestia  ekspresji  seksualnej  zmienia  się  –  ważniejsze  staje  się
chociażby przytulanie czy całowanie niż stosunek seksualny (wraz z wiekiem spada ilość
osób seksualnie aktywnych). 

W  przypadku  osób  niepełnosprawnych  wszystko  zależy  od  rodzaju
niepełnosprawności. Z jednej strony niewielka niepełnosprawność (czy czasowa) fizyczna
może nie wpływać w żaden sposób na seksualność (lub przez krótki czas) z drugiej strony
nagła  niepełnosprawność  (związana  chociażby  z  wypadkiem)  powoduje  konieczność
wprowadzenia zmian w tym jak postrzegamy siebie i swoje ciało w krótkim czasie. Nie
każdy jest jednak w stanie dobrze poradzić sobie z nową sytuacją, w związku z czym
może to wpływać negatywnie na seksualność danej osoby.

Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie zawsze była kontrowersyjna,
jednak nie należy zapominać, że seksualność jest istotną częścią nas i nie powinniśmy im
ograniczać  możliwości  ekspresji  seksualności  (w  granicach  norm  społecznych  i
prawnych). Należy jednak pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym
i głębokim nie są w stanie kontrolować swoich zachowań seksualnych, a podejmowane
przez opiekunów próby zaprzestania takiego zachowania mogą skończyć się wzrostem
frustracji  i  agresją.  Znacznie  lepszym  rozwiązaniem  jest  stosowanie  technik
behawioralnych oraz edukacji seksualnej. Trudnością może być też zrozumienie zmian,
które zachodzą w okresie dojrzewania.

W kontekście  pracy  opiekuna  medycznego  seksualność  podopiecznego  może
odgrywać istotną rolę w wielu sytuacjach, takich jak chociażby:
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• toaleta pacjenta – dla niektórych pacjentów nagie ciało kojarzy się ze wstydem
(nie tylko związanym z intymnym charakterem ciała, ale również ze zmniejszoną
jego atrakcyjnością z powodu starzenia się, chorób czy np. cewnika), ich ciała
nie powinny dotykać obce osoby, często też osoby myjące muszą się zmierzyć z
sytuacją, która nie jest dla nich komfortowa. Podczas mycia pacjenta ważny jest
nie  tylko  kontekst  dotyku,  ale  i  świadomość  pacjenta  dlaczego  opiekun
medyczny  będzie  wykonywał  dane  czynności  higieniczne.  W  przypadku
odmowy warto postarać się ustalić przyczynę i wyjaśnić wszystkie wątpliwości
pacjentowi jak również w miarę możliwości zaproponować wykonanie toalety
przez osobę tej samej płci.

• „nie wypada” - w trakcie rozmowy pacjenci  często zwierzają się personelowi
medycznemu. Zdarzyć się może, że osoba starsza będzie chciała podzielić się
spostrzeżeniami  na  temat  swojej  seksualności.  W  takiej  sytuacji  nie  należy
umniejszać znaczenia tej kwestii (np. „w tym wieku to nie wypada”), a raczej
pozwolić pacjentowi na wypowiedzenie się bez oceniania i negatywnych opinii.
W  przypadku  jeśli  pacjent  potrzebuje  wsparcia  profesjonalisty  warto
zasugerować pomoc specjalisty i wyjaśnić dlaczego warto z niej skorzystać.

• pacjent transseksualny – w pracy może zdarzyć się, że opiekun medyczny będzie
opiekował się osobą transseksualną na różnym etapie korekcji płci. Niezależnie
od wyznawanego poglądu na ten temat nie należy dyskryminować danej osoby a
należy ją otoczyć ją takim samym wsparciem jak każdego innego pacjenta. 

• ekspresja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie – w takiej  sytuacji
warto przed podjęciem jakichkolwiek działań zasięgnąć porady u psychologa lub
seksuologa,  skontaktować  się  z  pielęgniarką  lub  lekarzem  i  podążać  za  ich
wskazaniami.

• dotyk  –  w  pracy  opiekuna  medycznego  dotyk  jest  jedną  z  czynności
wykonywanych praktycznie cały czas – chociażby by zmienić pozycję musimy
dotknąć pacjenta. W takiej sytuacji przed podjęciem jakichkolwiek działań warto
wyjaśnić pacjentowi dlaczego chcemy go dotknąć i jaki to ma mieć cel. Pozwoli
to na zmniejszenie lęku u osób, które mogą mieć trudności z byciem dotykanym
przez  inne  osoby.  Może  się  również  zdarzyć,  że  w  przypadku  wykonywania
niektórych czynności pacjent (zwłaszcza mężczyźni, którym to trudniej ukryć)
mogą  zareagować  fizjologicznym  pobudzeniem.  W  takiej  sytuacji  najlepiej
kontynuować czynności i nie skupiać się na tym by nie wprowadzić pacjenta w
stan zażenowania.

Są to niektóre z sytuacji w pracy opiekuna medycznego, w których seksualność
może  odgrywać  istotną  rolę.  Takich  sytuacji  może  być  znacznie  więcej  i  przede
wszystkim  warto  unikać  wyrażania  negatywnych  opinii,  które  mogą  obniżyć
samopoczucie pacjenta.  W przypadku wszelkich trudności  związanych z seksualnością
(tak swoją jak i pacjenta) warto rozważyć uzyskanie profesjonalnego wsparcia w postaci
psychologa, seksuologa czy też edukatora seksualnego. 
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Seksualność osób starszych i  niepełnosprawnych stanowi wciąż jeszcze temat
tabu. W polskich mediach temat seksualności osób starszych praktycznie nie istnieje, a
jeśli już to raczej w formie „ciekawostek” (Raport medialny: Wizerunek Osób Starszych
w Mediach - Sierpień 2007). Podobnie jest z osobami niepełnosprawnymi – chociaż temat
ten  jest  coraz  częściej  poruszany,  to  głównie  dotyczy raczej  osób  niepełnosprawnych
ruchowo.  Należy  jednak  pamiętać,  że  zdrowie  seksualne  jest  jednym  z  elementów
zdrowia jako takiego i bez niego trudno być całkowicie zdrowym.
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Rola opiekuna medycznego w profilaktyce zdrowotnej

Krzysztof Tłoczek

Jednym z zadań opiekuna medycznego w zakresie przestrzegania zasad promocji
zdrowia i zdrowego stylu życia jest prowadzenie edukacji w zakresie higieny osobistej i
zabiegów pielęgnacyjnych.

Być może higiena i edukacja w tym zakresie nie wydaje się czymś porywającym,
z uwagi na to, iż myślimy o niej jako o czymś oczywistym, dobrze poznanym, o wartości
czego każdy już wie. Ale czy na pewno? Przeszukując informacje dostarczane tak przez
Państwowy Zakład  Higieny jak i  wiele  firm kosmetycznych podaje  w tym względzie
wiele interesujących informacji: prawie co piąty Polak i Polka nie myje się codziennie i
nie korzysta z dezodorantów. 25% Polaków myje się raz w tygodniu lub rzadziej. 60% nie
korzysta z wody i mydła po wyjściu z ubikacji. 

Istnieje wiele zmiennych, które wpływają na dane zwyczaje higieniczne – zależy
to  od  miejsca  zamieszkania,  wykonywanej  pracy,  wykształcenia  czy  nawet  faktu
posiadania  lub  nie  pralki  w  domu.  Natomiast  jedno  jest  pewne  –  temat  higieny  jest
tematem  bardzo  ważnym  a  edukacja  pacjentów  lub  podopiecznych  w  tym  zakresie
istotnym zadaniem każdego opiekuna medycznego.

Nie  miejsce  tu  by  mówić  o  istotności  przestrzegania  higieny,  zwłaszcza  u
pacjentów  starszych,  z  obniżoną  odpornością  lub  cierpiących  na  różne  choroby
przewlekłe – np. cukrzycę. Są to kwestie znane każdemu OM. Tak samo jak powiązania
między poziomem higieny a dajmy na to skutecznością profilaktyki p/odleżynowej.

Istotne  natomiast  wydaje  się  to  jak  edukować  pacjenta,  jakich  argumentów
używać i jak upewnić się by opiekun medyczny był naprawdę liderem w tym elemencie
profilaktyki zdrowia.

W pierwszej kolejności opiekun medyczny musi zadbać o własną edukację. Nie
wystarczy tylko ta wyniesiona ze szkoły – wiedzę należy stale uaktualniać i pogłębiać.
Przede wszystkim korzystać ze sprawdzonych źródeł. Będą to np. informacje i publikacje
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, a także ogólnodostępne materiały dotyczące
higieny  czy  BHP.  Warto  na  bieżąco  sprawdzać  rekomendacje  dotyczące  praktyk
higienicznych ale także bezpiecznego stosowania preparatów myjących.

Opiekun, który „odrobi pracę domową” z zakresu higieny i pielęgnacji ciała musi
jeszcze  zadbać  o  poznanie  różnych  technik  edukacyjnych.  To  może  brzmieć  nieco
osobliwie,  ale  w  praktyce  zawodowej  opiekun  medyczny  spotka  osoby  o  różnych
zdolnościach poznawczych, przekonaniach czy chęci współpracy. Przygotowując się do
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edukacji należy wszystkie te czynniki wziąć pod uwagę i tak dopasować jej formę by
uzyskać jak najlepszy efekt. Pomocne mogą być różnego rodzaju broszury, a czasem tzw.
trening  umiejętności  higienicznych,  kiedy  opiekun  wprost  pokazuje  pacjentowi  jak
określone czynności higieniczno-pielęgnacyjne należy wykonywać. W proces edukacyjny
należy w miarę możliwości włączać osoby bliskie pacjentowi.

Dbanie o swoje własne przygotowanie, jak również efektywne dobieranie form
edukacyjnych do potrzeb pacjentów, sprawi, że opiekun medyczny w swoim środowisku
pracy stanie się pierwszą osobą, do której pacjenci zwracać się będą z pytaniami odnośnie
higieny i podstawowej pielęgnacji. I tak właśnie być powinno, gdyż jest to jedno z zadań
zawodowych  i  odpowiedzialności  opiekunów.  Rola  opiekunów  medycznych  w
profilaktyce zdrowia jest więc zasadnicza, gdyż to od popularnego mycia rąk wszystko się
niejednokrotnie zaczyna.

21



Dietoprofilaktyka w przebiegu choroby cukrzycowej

mgr inż. Renata Cichocka
Dietetyczka i psychodietetyczka. Założycielka Akademii Gotowania Kulinea

Zanim  przejdziemy  do  omawiania  żywienia  w  chorobie  cukrzycowej  warto
przede wszystkim zacząć od tego, czym właściwie jest ta choroba.

Czym jest cukrzyca?
Cukrzyca  jest  chorobą  która  wiąże  się  ze  złym  metabolizmem  cukrów  w

organizmie.  Zaburzenia  te  wynikają  z  uszkodzenia  trzustki  i  zbyt  małej  ilości
wydzielanej insuliny lub jej niewielkiej skuteczności. Może mieć podłoże genetyczne lub
środowiskowe. 

Insulina to hormon, który obniża poziom cukru we krwi. W przypadku, gdy jej
ilość jest zbyt niska, lub gdy obniża się skuteczność jej działania może dojść do zjawiska
hiperlipidemii czyli zbyt wysokiej ilości cukru we krwi.

Najczęściej wyróżnia się trzy typy cukrzycy: 

typ  I,  czyli  cukrzycę  pierwotną,  wieku  młodzieńczego,  insulinozależną.  Najczęściej
występuje  w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. Spowodowana jest uszkodzeniem
komórek trzustki, brak wytwarzania insuliny,

typ  II,  czyli  cukrzycę  wieku  dojrzałego,  insulinoniezależną.  Spowodowana  jest
uszkodzeniem trzustki lub też zmniejszeniem skuteczności działania insuliny,

Cukrzyca ciążowa - Zwykle pojawia się w okresie ciąży i ustępuje po porodzie.

Najczęściej  występującym  typem  cukrzycy  jest  typ  II,  który  w  wielu
przypadkach  spowodowany jest  trybem  życia  i  złą  dietą.  W takich  przypadkach  aby
leczenie cukrzycy było znacznie skuteczniejsze należy wprowadzić szereg zmian, które
pozwolą zredukować negatywne skutki choroby. 

Leczenie  cukrzycy jako  choroby przewlekłej  jest  czasochłonne,  aby osiągnąć
pomyślne  wyniki  potrzeba  ścisłej  oraz  świadomej  współpracy  pacjenta  z  lekarzem.
Leczenie cukrzycy polega przede wszystkim na kontrolowaniu poziomu glukozy (poprzez
dostępne na rynku glukometry, których używane jest bardzo proste), przyjmowaniu leków
doustnych lub insuliny.

Dostępne  leki,  choć  niezwykle  ważne  w  leczeniu  cukrzycy,  nie  są  jednak
jedynymi sposobami, dzięki którym można dłużej zachować zdrowie. Wszelkie zmiany i
dodatkowe  aktywności  powinny  być  jednak  konsultowane  z  lekarzem,  tak  aby
skuteczność leczenia była jak najwyższa.
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Długotrwałe leczenie cukrzycy polega również na:
• odpowiedniej diecie i regularnych posiłkach,
• wykluczeniu alkoholu z diety,
•  psychoterapii pacjenta, w celu zaakceptowania przez niego choroby,
•  zwiększeniu aktywności fizycznej w celu zwiększenia przemiany materii i tym

samym większego spalania węglowodanów, 
• dbanie o dobry poziom cholesterolu,
•  kształceniu pacjenta aby mu pomóc w samodzielnej kontroli poziomu glukozy

we krwi.

Dieta w chorobie cukrzycowej

Tak jak wspominałam wcześniej w przypadku osób chorych na cukrzycę można
wprowadzić wiele zmian w żywieniu, tak by zapewnić zdrowszy poziom glukozy we krwi
a  jednocześnie  dostarczyć  wszystkich  niezbędnych  wartości  odżywczych.  To  co
najważniejsze  to  indywidualnie  dobrana  dieta-  taka,  która  będzie  brała  pod  uwagę
ewentualne alergie, możliwości danej osoby czy też preferencje. 

Do najważniejszych zaleceń w diecie cukrzycowej można wskazać:

• U pacjentów z nadwagą należy zacząć od diety redukującej, aby zrzucić zbędne
kilogramy, 

• Dieta powinna być dobrana indywidualnie do każdej osoby,

• Spożywanie posiłków powinno być regularne 4-5 mniejszych posiłków co 3-4
godziny (dostarczana ilość glukozy jest wtedy bardziej rozłożona w czasie),

• Bardzo ważne jest spożywanie błonnika pokarmowego,

• Należy spożywać warzywa najlepiej w formie surowej, 

• Alkohol należy całkowicie wykluczyć, 

• Z codziennej diety usuwamy węglowodany proste (białe pieczywo, ciasta, cukier,
biały ryż czy makaron), 

• Zaleca się wprowadzenie do diety węglowodanów złożonych (ciemne pieczywo,
warzywa, brązowy ryż, produkty z grubego przemiału).

Indeks glikemiczny

Do klasyfikacji produktów żywnościowych na podstawie ich wpływu na stężenie glukozy
we krwi i czasu pojawienia się zmian stosuje się indeks glikemiczny (IG). Im wyższy jest
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IG zjadanych produktów tym tym wyższy jest poziom cukru we krwi oraz większe jest
wytwarzanie  insuliny w organizmie  po  ich  spożyciu.  Przy produktach  o  wysokim IG
najpierw szybko rośnie poziom cukru we krwi, ale potem ten poziom gwałtownie spada -
poniżej  wyjściowego  poziomu,  co  powoduje  uczucie  głodu.  Dlatego  przy  cukrzycy
powinniśmy wybierać przede wszystkim produkty o niskim i średnim IG. Produkty o IG
poniżej  50  powinny  być  przede  wszystkim  wykorzystywane  w  codziennej  diecie,
produkty o IG powyżej 70 można jeść ale sporadycznie i w raczej niewielkiej ilości. 

Pierwsza pomoc w przypadku hiper/hipoglikemii

Hiperglikemia to zbyt wysoki poziom cukru we krwi (powyżej 200 mg/dl, norma to ok.
60-100  mg/dl).  Jeżeli  poziom  cukru  utrzymuje  się  na  takk  wysokim  poziomi  przez
dłuższy czas może dojść do wielu komplikacji zdrowotnych, jak chociażby uszkodzenie
nerwów i naczyń krwionośnych a w konsekwencji uszkodzenie wzroku i ryzyko zawału
oraz  udaru  mózgu,   a  także  niewydolność  nerek.  Zbyt  wysoki  poziom  cukru  może
spowodować również kwasicę ketonową, która może zakończyć się śpiączką cukrzycową
i zgonem. W przypadku kwasicy ketonowej z ust osoby można wyczuć charakterystyczny
zapach acetonu (zapach zmywacza do lakieru), który może być błędnie interpretowany
jako  zapach  alkoholu  a  osoba  zostanie  pozostawiona  bez  pomocy.  Niezależnie  czy
wyczuwamy od kogoś alkohol należy wezwać pogotowie, które oceni sytuację.

Często zdarza się, że osoby chore na cukrzycę nie mają żadnych objawów zbyt
wysokiego poziomu glukozy lub też zmiany są dość wolne, co utrudnia pomoc. Jeżeli ktoś
ma skłonności do hiperglikemii należy rozważyć częstsze monitorowanie glukozy, a w
przypadku zauważenia objawów hiperglikemii natychmiast zadzwonić na pogotowie lub
udać się do lekarza.

Hipoglikemia to odwrotny stan, podczas którego poziom glukozy jest zbyt niski
(poniżej 50 mg/dl, chociaż u osób chorych na cukrzycę może objawić się przy wyższych
wartościach).  Skutki  hipoglikemii  mogą  być  bardzo  poważne,  gdyż  zbytni  spadek
poziomu glukozy może doprowadzić do wstrząsu hipoglikemicznego i śmierci. Spadek
ilości cukru powoduje również zaburzenia w pracy mózgu a także jego obumieranie. Stąd
też niezwykle ważna jest szybka reakcja, zaleca się również aby osoby chore na cukrzyce
nosiły ze sobą słodki napój (np. sok),  który jest  słodzony cukrem (nie może zawierać
słodzików).

Objawami, które często pojawiają się w hiperglikemii są:

• uczucie głodu

• osłabienie

• nudności i wymioty
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• potliwość

• tachykardia (przyspieszenie akcji serca)

• drgawki 

• rozszerzenie źrenic 

• senność 

• podwójne widzenie

Jeżeli zauważymy u kogoś objawy należy niezwłocznie zadzwonić po pogotowie!

Coraz częściej osoby chore na cukrzyce stosują różnego rodzaju akcesoria, które
mają ułatwić innym pomoc w przypadku zasłabnięcia. Często są to karty wkładane do
portfela. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, gdyż wymaga od pomagającego szukania
w rzeczach prywatnych, co nie każdemu przyjdzie do głowy. Podobnie jest z tatuażami,
które wymagają zdjęcia ubrania. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest opaska na przegub
ręki czy też nieśmiertelnik z wypisanymi ważnymi informacjami, który jednak nie jest
trzymany pod koszulą a na niej. 

Więcej informacji odnośnie cukrzycy można znaleźć w materiałach źródłowych.

www.Kulinea.olsztyn.pl 
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Opieka nad osobami w przebiegu chorób nowotworowych

Marzenna Wójcik

By  móc  rozmawiać  o  opiece  nad  osobami  chorującymi  na  chorobę
nowotworową, trzeba zacząć od wyjaśnienia, choćby krótkiego, czym jest ów nowotwór,
a co za tym idzie z czym wiąże się ta choroba. 

Najprościej  można powiedzieć,  że nowotwory to taka grupa chorób, w której
komórki organizmu (np. tworzące krew lub budujące jakiś narząd) zaczynają dzielić się
w sposób niekontrolowany jednocześnie nie różnicując się w typowe komórki danej
tkanki. Nowotwory te dzielić się więc będą na łagodne, złośliwe i miejscowo złośliwe. 

Wydaje się istotne w tym wypadku zwrócić uwagę na jeszcze jedno popularne pojęcie
związane z nowotworami, a  które często bywa mylone,  czyli  rakiem.  Rak to zawsze
złośliwy nowotwór wywodzący się z tkanki nabłonkowej. Tak więc każdy rak będzie
nowotworem złośliwym, ale  nie każdy nowotwór złośliwy będzie rakiem (np. mięsak,
potworniak, chłoniak, czerniak czy glejak).

Pominiemy w tym artykule kwestie  takie jak:  etapy rozwoju tej  choroby czy
czynniki  ryzyka,  ale  nim  przejdziemy  do  opieki  warto  zwrócić  uwagę  na  kwestię
zachorowalności.  Wiąże  się  ona  bowiem  z  prawdopodobieństwem  z  jakim  w  pracy
zawodowej opiekun medyczny ma szansę spotkać się z takim pacjentem. Zachorowalność
jest duża, choć zwiększa się skuteczność leczenia.

Przykładowo w Stanach Zjednoczonych nowotwory są odpowiedzialne za 25%
wszystkich  zgonów  (prawie  jedna  trzecia  z  nich  to  nowotwory  płuc,  jedną  czwartą
stanowi zaś nowotwór prostaty). W Polsce w 2008 r. zachorowalność wynosiła 156 tys.
z czego 9% chorych do tej pory już zmarło. W naszym kraju średnia wyleczalność z tej
choroby to 42%. Liczby te jednak świadczą o tym, iż problem jest poważny i każdy
opiekun medyczny prędzej czy później spotka się z pacjentem dotkniętym tą chorobą –
nie jest to tylko i wyłącznie domena hospicjów!

Z dotychczasowych informacji  wynika jedna bardzo ważna konkluzja:  chorzy
mogą być dotknięci różnymi rodzajami nowotworu, na różnym etapie rozwoju choroby, z
różnym  rokowaniem,  a  co  za  tym  idzie  mający  różne  potrzeby  w  zakresie  opieki  i
pielęgnacji.  Stąd  też  opiekun  medyczny  powinien  korzystać  z  modelu  opieki
kompensacyjnej  i  zaspokajając  te  potrzeby,  które  w  wyniku  choroby  nie  mogą  być
zaspokojone w stopniu zadowalającym samodzielnie przez pacjenta.

Na potrzeby tego artykułu skupię się tylko na kilku objawach występujących
pośród chorujących na najczęstsze rodzaje nowotworów, na ich zaawansowanym etapie
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oraz  przejdę  bezpośrednio  do  praktycznych  wskazówek,  tak  by  przekazać  możliwie
najbardziej praktyczne umiejętności, zostawiając możliwość samodzielnego pogłębienia
teoretycznej strony tematu.

• Nudności  i  wymioty (występują  m.in.  przy  stosowaniu  chemioterapii,
przerzutach do mózgu lub guzach mózgu, przeszkodach (np. guzach) w obrębie
przełyku i żołądka).

 
Wskazówki:
- karmić małymi porcjami lub podawać posiłki w zmniejszonych porcjach,
- starać się o możliwe atrakcyjny wygląd i niedrażniący zapach potraw,
- podawać ciepłe ale nie gorące napoje,
-  pamiętać  o  nawodnieniu  (w  przypadku  odwodnienia  przy  jednoczesnym  braku
możliwości przyjmowania płynów powiadom pielęgniarkę lub lekarza)

Bądź czujny:
W przypadku wymiotów zaobserwuj ich kolor, częstość i sytuację (czynnik wywołujący).
-  przekaż  te  informacje  pielęgniarce  lub  lekarzowi.  W  przypadku  wymiotów
krwawych lub fusowatych, szczególnie w warunkach opieki domowej – skontaktuj
się  z  lekarzem prowadzącym, gdyż  mogą  one  świadczyć  o  krwawieniu  z  przełyku,
żołądka lub dwunastnicy.

• Grzybica jamy ustnej (występuje w postępujących chorobach nowotworowych,
po radioterapii, we współistniejących infekcjach oraz przy stosowaniu niektórych
leków)

Wskazówki:
-  najważniejsza  jest  profilaktyka  –  czyli  właściwa  i  w  miarę  możliwości  dokładna
pielęgnacja jamy ustnej wg znanych algorytmów,
-  zmiany,  które  już  wystąpiły,  należy leczyć  za  pomocą  środków przepisanych  przez
lekarza prowadzącego lub dostępnych bez recepty jednak po konsultacji z lekarzem lub
pielęgniarką – efekty leczenia widoczne są zazwyczaj po kilku dniach,
- każdorazowe usuwanie protez zębowych przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych,
- stosowanie, gdy to możliwe, płukanek np. z szałwii i rumianku, 1% wody utlenionej,
itp.)
- w przypadku suchości jamy ustnej poleca się ssanie kostek lodu lub kostek ananasa,
podawanie łyżeczką bardzo małych ilości płynów czy smarowanie warg oliwą z oliwek.

Bądź czujny:
W  przypadku  pacjentów  terminalnych  zabiegi  te  dostosuj  do  potrzeb  chorego
indywidualnie. Zawsze skonsultuj z lekarzem lub pielęgniarką jakiekolwiek niepokojące
zmiany w obrębie jamy ustnej.
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• Agonia i stany terminalne

Wskazówki:
- ogranicz zabiegi pielęgnacyjne do niezbędnego minimum,
-  pozwól  towarzyszyć  bliskim pacjenta,  a  w  przypadku  ich  braku  i  w  miarę  swoich
możliwości bądź przy pacjencie, jako słuchacz, towarzysz, nigdy nie oceniaj i nie dawaj
fałszywych nadziei,
- postaraj się o możliwe najdogodniejszą pozycję w łóżku, ciche i spokojne otoczenie bez
zbędnych bodźców,
- podkreślaj, że jesteś przygotowany na trudne sytuacje,
- w przypadku wystąpienia naglących sytuacji (np. bardzo silna duszność) skontaktuj się z
pielęgniarką lub lekarzem
- jeżeli  pacjent  (lub ty)  tego  potrzebuje  postaraj  się  zapewnić  pomoc psychologa lub
osoby duchownej

Istnieje wiele stanów towarzyszących chorobie i nie sposób je wszystkie opisać
w  formacie  przewidzianym  dla  tego  artykułu.  Na  szczęście  wiele  materiałów,  jest
ogólnodostępnych w postaci poradników, czy kursów organizowanych przez hospicja czy
różnorodne  fundacje.  Wiele  ciekawych  materiałów  przygotowała  Fundacja  „Tam  i  z
Powrotem”  (poradniki  dostępne  są  bezpłatnie  na  stronie:
http://tamizpowrotem.org/pl/artykuly/poradniki/) . Warto rozwijać swoją wiedzę z zakresu
opieki nad osobami z chorobą nowotworową bo bezsprzecznie każdy opiekun medyczny
spotka taką na swojej drodze nie raz. I także od jego profesjonalizmu i kompetencji będzie
zależał poziom komfortu życia w trakcie tego trudnego doświadczenia. 
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Publiczny Aktywny Defibrylator – PAD, czyli jak każdy z nas może
uratować ludzkie życie 

Piotr Zuziak 
opiekun medyczny, ratownik kwalifikowany

Ty także możesz uratować komuś życie! Mając dostęp do odpowiedniego sprzętu
i pomocy, każdy z nas może uratować życie drugiemu człowiekowi. Defibrylatory AED
zostały wyposażone w takie funkcje,  które krok po kroku prowadzą osobę udzielającą
pomocy przez wszystkie czynności ratujące życie. Dodatkowo defibrylator posiada szereg
inteligentnych  czujników,  umożliwiających  automatyczne  zastosowanie  odpowiedniej
terapii. 

Automatyczny  Defibrylator  Zewnętrzny  (AED  –  ang.  Automated  External
Defibrillator)  jest  to  bezpieczne,  proste  w  obsłudze,  zautomatyzowane  urządzenie
medyczne o niewielkich rozmiarach,  które  analizuje rytm pracy serca  (EKG) i  zaleca
wykonanie defibrylacji  wyłącznie w przypadku,  gdy jest  ona konieczna.  Od momentu
włączenia  aparat  prowadzi  użytkownika  komendami  głosowymi  i  wspiera  skuteczne
udzielanie  pierwszej  pomocy.  Automatyczne  defibrylatory  zewnętrzne  zostały
skonstruowane w taki sposób, aby mogli z nich bezpiecznie korzystać zarówno ratownicy,
jak i osoby postronne nie posiadające wykształcenia medycznego. Wystarczy tutaj tylko
podstawowe przeszkolenie. 

Szacuje  się,  że  np.  w  Stanach  Zjednoczonych  liczba  zgonów  wskutek  NZK
przewyższa  łączną  liczbę  zgonów spowodowanych rakiem prostaty,  pożarami  domów,
wypadkami komunikacyjnymi i  wirusem HIV.  To niewątpliwie zła  wiadomość.  Dobra
natomiast jest taka, że życie ponad połowy osób, u których dochodzi do NZK (nagłego
zatrzymania  krążenia),  można  ocalić,  podejmując  wczesną  RKO  (resuscytację
krążeniowo-oddechową)  oraz  wczesną  defibrylację.  NZK  może  wystąpić  u  osoby  w
każdym wieku i przydarzyć się w każdej sytuacji. Prawdopodobieństwo wystąpienia NZK
zwiększa się w zależności od wielu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, takich
jak: choroby cywilizacyjne, dysfunkcje układu krążenia, zaburzenia rytmu serca (także w
wyniku  nadmiernego  wysiłku  fizycznego,  silnego  stresu  lub  przedawkowania  leków),
wady serca (chory może nie być świadomy, bo są ukryte od urodzenia lub nabył je np. po
przebytej  grypie),  zakrztuszenie lub zadławienie,  a  u  małych dzieci  przy podrażnieniu
nerwów łączących układ bodźcotwórczy serca, urazy, zwłaszcza klatki piersiowej i głowy,
zachłyśnięcie lub uduszenie, silne reakcje alergiczne czy porażenie prądem. 

Serce dorosłego człowieka bije w spoczynku ze średnią częstotliwością od 60 do
100 uderzeń na minutę. Rytm ten zapewnia dostarczanie bogatej w tlen krwi do całego
ciała  i  nazywany  jest  rytmem  zatokowym.  Nadrzędnymi  ośrodkami,  które  wspólnie
utrzymują  prawidłowy  rytm  serca  są  węzeł  zatokowo-przedsionkowy,  którego
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wyładowania  elektryczne  rozpoczynają  każdy  cykl  serca  oraz  węzeł  przedsionkowo-
komorowy, do którego przenosi się depolaryzacja z węzła zatokowo-przedsionkowego.
Podobnie jak w domowej instalacji elektrycznej, w sercu również może dojść do zwarcia.
Powoduje ono ostre zaburzenie rytmu zwane migotaniem komór, a w konsekwencji nagłe
zatrzymanie krążenia. 

Wbrew powszechnej  opinii,  zatrzymanie  pracy serca  nie  oznacza,  że  zawsze
pozostaje  ono  nieruchome.  Serce  w  takiej  sytuacji  może  zacząć  funkcjonować
nieprawidłowo. Dochodzi do rozkojarzenia impulsów elektrycznych, które kontrolują jego
skurcze.  Komórki  mięśnia  sercowego  kurczą  się  bardzo  szybko,  jak  w częstoskurczu
komorowym bez tętna lub chaotycznie, jak w migotaniu komór. W obu tych przypadkach
serce nie jest w stanie skutecznie pompować krwi. 

W  powyższej  sytuacji  prowadzona  resuscytacja  krążeniowo-oddechowa
(składającej się z uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych) nie jest w tanie
przywrócić normalnej akcji serca. Jedynym znanym sposobem przerwania tych zaburzeń
jest  zastosowanie  odpowiedniego  wstrząsu  elektrycznego,  czyli  defibrylacji.  Wczesna
defibrylacja ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia przeżywalności osób, które dotknęło
NZK. Przeżywalność w przypadkach NZK jest  najwyższa,  gdy defibrylacja nastąpi  w
okresie pierwszych kilku minut. Ofiara ma największe szanse w ciągu pierwszych 3 minut
od wystąpienia  zatrzymania krążenia.  Każda minuta  opóźnienia  defibrylacji  zmniejsza
prawdopodobieństwo przeżycia do czasu wypisu ze szpitala o 10-12% nawet jeśli RKO
została natychmiast rozpoczęta. 

Przeżywalność wśród ofiar NZK wynosi średnio mniej niż 2% jeśli opóźnienie w
defibrylacji  wynosi  powyżej  10  minut.  Aby  móc  efektywnie  pomóc  osobie
poszkodowanej trzeba zadbać aby zadziałał tzw. „łańcuch przeżycia”. Łańcuch przeżycia
(ang. chain of survival) jest umownym określeniem stosowanym w medycynie ratunkowej
odnoszącym się do działań mających na celu zwiększenie przeżywalności u osób po NZK.
Na łańcuch przeżycia składają się: 
• wczesne rozpoznanie osoby/osób będących w stanie zagrożenia życia i wezwanie służb
ratowniczych; 

• wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 

• wczesna defibrylacja; 

• szybkie wdrożenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i odpowiednia opieka
poresuscytacyjna. 

Skuteczność  tych  interwencji  zależy  od  wytrzymałości  najsłabszego  ogniwa
łańcucha. Doskonałe przygotowanie w zakresie RKO i gęsta siatka osób, które potrafią
udzielić pierwszej  pomocy przy jednoczesnym braku dostępu do wczesnej defibrylacji
powodują,  że  łańcuch  działa  mało  skutecznie.  Podobnie  może  być,  gdy  mamy  do
czynienia z gęstą siatką AED przy deficycie osób znających zasady BLS. Dlatego bardzo
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istotnym szczegółem w tym całym łańcuchu odgrywa właśnie rolę program publicznego
dostępu do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, który realizowany jest
przy pomocy trzech głównych celów: 
1.  Podniesienie  standardów  bezpieczeństwa  w  przestrzeni  publicznej  w  celu  ochrony
zdrowia i życia mieszkańców 
2.  Budowanie  i  wzmacnianie  relacji  społecznych  mieszkańców  oraz  wspieranie
świadomej i aktywnej postawy odpowiedzialności obywatelskiej. 
3. Budowanie i wzmacnianie wizerunku samorządu, jako nowoczesnego, przyjaznego i
spełniającego światowe standardy bezpieczeństwa. 

Program realizuje cele główne poprzez następujące inicjatywy: 
• SIEĆ AED - zainstalowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED – ang.
Automated  External  Defibrillator)  w  miejscach  publicznych  umożliwiając  wszystkim
osobom potrzebującym skorzystanie z  urządzeń w krótkim czasie (w czasie poniżej  3
minut). Instalacja sieci AED realizuje ideę publicznego dostępu do defibrylacji (PAD –
ang. Public Access to Defibrillation). Programy PAD są krytycznie ważnym elementem
systemu,  który  wspiera  ratowanie  życia.  Rozwój  PAD  wspierają  Europejska  Rada
Resuscytacji (ERC – ang. European Resuscitation Council), Amerykańskie Towarzystwo
Kardiologiczne  (AHA – ang.  American  Heart  Association)  i  międzynarodowy komitet
ILCOR  (ang.  International  Liaison  Committee  on  Resuscitation).  Zalecenia  tych
organizacji  dotyczące  PAD  zostały  zawarte  w  Wytycznych  Resuscytacji  Krążeniowo-
Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych w
2010 roku, potwierdzonych i zaktualizowanych dzięki badaniom w 2015 roku. Potrzebę
wczesnego  dostępu  do  AED  podkreślają  najnowsze  wytyczne  Europejskiej  Rady
Resuscytacji  i  Amerykańskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego:  „istnieją  wyraźne  i
spójne  dowody  naukowe  wskazujące  na  zwiększenie  przeżywalności  po  nagłym
zatrzymaniu krążenia, w przypadku gdy świadek zdarzenia podejmie RKO (resuscytację
krążeniowo-oddechową)  i  niezwłocznie  zastosuje  AED.  W  związku  z  tym
natychmiastowy dostęp do defibrylatora stanowi podstawowy element systemu opieki.”
Cyt. za AHA Guidelines 2015 CPR & ECC. 
•  SZKOLENIA  -  budowa  kompetencji  z  zakresu  pierwszej  pomocy  (RKO  AED)
wyselekcjonowanych pracowników (Samarytanie)  instytucji  publicznych.  Dzięki  nim i
sieci  AED pracownicy Ci  są  zdolni  nieść  szybką i  skuteczną  pomoc przedmedyczną,
zanim na miejsce zdarzenia przybędzie zespół ratownictwa medycznego. 

•  ZARZĄDZANIE  ONLINE  -  stworzenie  systemu  interaktywnego  zarządzania
informacjami o zdarzeniach, lokalizacji AED, ich monitorowaniu i zintegrowanie go z
istniejącym systemem bezpieczeństwa i nadzoru. 

•  KOMUNIKACJA  –  przygotowanie  kampanii  informującej  opinię  publiczną  o
wdrożonym  programie,  jego  pozytywnym  wpływie  na  bezpieczeństwo  i  wartość
społeczną i marketingową spółki. 

Struktura programu to sieć ogólnodostępnych jednostek AED zintegrowanych w
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system PAD, zlokalizowanych w ogólnodostępnych miejscach w przestrzeni publicznej,
optymalnie  w  granicach  dostępu  do  3  minut  od  miejsca  potencjalnego  wystąpienia
Nagłego Zatrzymania Krążenia. Punkt dostępu do AED (PAD) skonstruowany jest w taki
sposób, by zapewnić ochronę defibrylatora przed czynnikami zewnętrznymi, zmiennymi
warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu oraz umożliwić jego natychmiastowy
dostęp bez potrzeby weryfikowania tożsamości osoby, która sięga po AED. Defibrylator
może zostać wyposażony w moduł GPS/GPRS umożliwiający precyzyjne zlokalizowanie
aparatu  w przypadku  jego  użycia  lub  kradzieży oraz  możliwość  nawiązania  kontaktu
głosowego  z  dyspozytorem  Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego.  Defibrylatory
umieszczone  w  miejscach  publicznych  zostają  umieszczone  na  interaktywnej  mapie
aplikacji (www.stayingalive.org) dostępnej w całej Europie. 

AED Map to interaktywny system zrządzania informacjami o zdarzeniach, siecią
AED i Samarytanami. AED Map może zostać zintegrowana z Centrum Powiadamiania
Ratunkowego  (CPR).  Aplikacja  umożliwia  przekazywanie  i  zarządzanie  w  czasie
rzeczywistym informacjami o zdarzeniach, lokalizacji AED i lokalizacji Samarytan. 

Z tego powodu w Polsce, podobnie jak na całym świecie, powszechny dostęp do
automatycznych  defibrylatorów  zewnętrznych  staje  się  obowiązującym  standardem.
Zgodnie z wytycznymi międzynarodowych organizacji (ILCOR/AHA/ERC) defibrylatory
powinny znajdować się tam, gdzie prawdopodobieństwo NZK jest największe ze względu
na duże skupisko ludzi lub występowanie czynników ryzyka: w obiektach komunikacji, w
urzędach, halach sportowych, biurowcach etc. 

Modelowy program Publicznego Dostępu do AED (PAD – ang. Public Access
Defibrillation) zakłada takie rozmieszczenie urządzeń, by umożliwić skorzystanie z nich
w  czasie  poniżej  4  minut.  W  krajach  wysoko  rozwiniętych,  które  przeprowadziły
szczegółowe badania nad problemem NZK wdraża się tysiące lokalnych programów PAD
(ang.  Public  Access  Defibrillation  –  publicznego  dostępu  do  defibrylatorów),  których
celem jest stworzenie gęstej siatki AED, by każda osoba potrzebująca mogła w krótkim
czasie skorzystać z urządzenia. W Japonii w ciągu ostatnich 5 lat zainstalowano ponad
300 tysięcy defibrylatorów, w Holandii jest ich ponad 90 tysięcy. 

Polska  podąża  za światowym trendem i  AED coraz  częściej  pojawiają  się  w
przestrzeni publicznej. Stają się zauważalne. W praktyce defibrylatory instalowane są w
wielu  zakładach  pracy,  urzędach,  szkołach,  na  lotniskach,  dworcach  kolejowych,  w
hotelach, w centrach handlowych i pływalniach. Powinniśmy być zadowoleni, że coraz
więcej osób firm i instytucji włącza się w tworzenie takiego programu i zarazem możemy
stwierdzić,  że wzrasta nasza świadomość,  iż  w bardzo prosty sposób możemy pomóc
drugiemu człowiekowi i tym samym wzrasta nasze poczucie bezpieczeństwa. 

Artykuł opracowano na podstawie informacji zebranych od głównego dystrybutora defibrylatorów
marki Philips w Polsce firmy MaxHarter oraz na podstawie materiałów firmy RatownictwoLife. 
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mgr Bartosz Mikołajczyk

Wstęp

Zawód  opiekuna  medycznego  jest  stosunkowo  nowym  zawodem.  Powstał  z
inicjatywy Ministra Zdrowia w 2007 roku i od tego roku rozpoczęły się pierwsze nabory
do szkół kształcących w tym zawodzie. Rok później odbyły się pierwsze egzaminy i pod
koniec roku było już 130 absolwentów, w kolejnych latach liczba osób, które zdobyły
dyplom zawodowy stale się zwiększała.

Jest on odpowiedzią na zmniejszającą się ilość pielęgniarek oraz starzejące się
społeczeństwo, które wymaga więcej opieki. Wcześniej bardzo często salowe i pozostały
personel szpitala pomagał pielęgniarce w czynnościach opiekuńczych. Sformalizowanie
zawodu i ujednolicenie standardów nauczania jest ważne by wprowadzić lepszą jakość
opieki,  ale  również  pozwala  dostosować  wymagania,  jak  również  wygląd  hierarchii
zawodowej w szpitalu do wyglądu zespołu terapeutycznego w innych krajach.

Kształcenie  w  zawodzie  może  odbyć  się  na  dwa  sposoby.  Pierwszym  jest
kształcenie  w  szkole  policealnej,  które  trwa  rok  lub  poprzez  kwalifikacyjny  kurs
zawodowy. Niezależnie kształcenie kończy się egzaminem zawodowym i otrzymaniem
dyplomu  potwierdzającego  otrzymanie  kwalifikacji  zawodowych.  Dyplom  zawodowy
pozwala  na  wykonywanie  zawodów  na  terenie  całej  Unii  Europejskiej.  Certyfikat
zawodowy wydawany jest również w języku angielskim. Wielokrotnie podnoszone były
obawy  pielęgniarek,  że  zawód  ten  ma  zastąpić  pielęgniarki,  stanowić  ich  tańszą
alternatywę.  Kwalifikacje  zawodowe  nie  pozwalają  na  wykonywanie  czynności
pielęgniarskich.  Opiekun  medyczny  ma  na  celu  odciążenie  pielęgniarki,  pomóc  w
wykonywaniu podstawowych czynności  pielęgnacyjnych i  zaspokajanie podstawowych
potrzeb życiowych pacjenta. Opiekun medyczny działa na zlecenie pielęgniarki, jednak
część czynności może wykonywać bez zlecenia.

Raport miał na celu sprawdzenie sytuacji zawodowej opiekunów medycznych w
Polsce. W tym celu przeprowadziliśmy badanie ankietowe za pośrednictwem stworzonej
przez  nas  ankiety.  Ankieta  dostępna  była  od  01.02.201  do  31.03.201.  W tym  czasie
przesłany  został  newsletter  z  informacją  o  badaniu,  a  także  zamieszczona  została
informacja na stronie oraz na portalu Facebook. Ankieta składała się z kilkunastu pytań,
które miały na celu nie tylko nakreślenie obrazu opiekuna medycznego w Polsce, ale też
wskazanie  możliwości  zmian.  W  założeniu  raport  jest  cykliczną  inicjatywą  fundacji,
mającą na celu integrację i pomoc opiekunom medycznym w naszym kraju, określenie
potrzeb opiekunów medycznych a także zachodzących zmian.

W  następnym  rozdziale  zostaną  przedstawione  wyniki  badania  wraz  z
komentarzem,  a  kolejny  rozdział  poświęcony  będzie  dyskusji  wyników  i  propozycji
zmian w samym raporcie jak i również w środowisku. 
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Dziękujemy  wszystkim  uczestnikom  za  podzielenie  się  swoimi
doświadczeniami.

 Prezentacja wyników

Do  badania  zostały  zaproszonych  wielu  opiekunów  medycznych,  którzy
korzystają z Internetu oraz mieli kontakt z portalem www.OpiekunMedyczny.com.pl lub
jego stroną na Facebooku. Ostatecznie wypełnionych w całości zostało 226 ankiet i to one
będą w dalszej części stanowiły podstawę do analizy. Przed rozpoczęciem badania każda
osoba mogła zapoznać się z krótką informacją o celu ankiety, o jej anonimowości o tym,
że tylko w pełni wypełnione ankiety będą brane pod uwagę.

Dane statystyczne

Pierwsza  grupa  pytań  dotyczyła  danych  statystycznych.  Pierwsze  pytanie
dotyczyło płci.  Jak widać na poniższym wykresie większość ankietowanych stanowiły
kobiety (201 ankietowanych).

Wykres 1. Rozkład płci, n=226

Jeśli  chodzi o  wiek średnia wieku ankietowanych wynosiła  39,2.  Najmłodsza
osoba miała 21 lat, a najstarsza 60. Największą grupą uczestników (13) były osoby w
wieku 45 lat.

Tabela 1.Wiek ankietowanych, n=226
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Kolejnym  pytaniem  statystycznym  było  pytanie  o  miejsce  zamieszkania.

Najwięcej  ankietowanych  pochodziło  z  województwa  śląskiego  (29).  Najmniej

uczestników (jedna osoba) pochodziło z województw podlaskiego. W ankiecie nie wzięła

udziału ani jedna osoba z województwa świętokrzyskiego.

Wykres 2. Województwo zamieszkania, n=226

W  przypadku  miejsca  zamieszkania,  większość  ankietowanych  (62
osoby) pochodzi z miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

Wykres 3. Miejscowość zamieszkania, n=226
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W kolejnym pytaniu zapytaliśmy o to ile z uczestników pracuje jako opiekun
medyczny. To pytanie miało na celu rozdzielenie ankiet, które będą najbardziej przydatne
do  tego  raportu.  Uczestnicy,  którzy  nie  pracują  jako  opiekun  medyczny  nie  zostali
włączeni do dalszej analizy dotyczącej sytuacji na rynku pracy (druga część analizy). Z
pośród  wszystkich  uczestników  znacząca  większość  (159  osób)  określiła  się  jako
pracująca w zawodzie opiekuna medycznego. Wśród tych 144 zdobyło już dyplom, 8 jest
w trakcie nauki a 5 mają dyplom innego zawodu opiekuńczego. Wyniki ilustruje poniższy
wykres.  Należy  również  zauważyć,  że  2  osoby odpowiedziały,  że  pracują  jako  OM,
chociaż jedna pracuje w prywatnym domu za granicą (nie na stanowisku OM), a druga
podała, że jest zatrudniona jak OM w szpitalu chociaż nie posiada dyplomu.

Wykres  4.  Czy  pracujesz  jako  opiekun

medyczny? n=226

Interesowały nas też powody, dla których część z osób nie pracuje w wyuczonym
zawodzie.  Większość  osób  jako  powód  wskazała  brak  takiego  stanowiska  lub  brak
wolnych etatów w danej miejscowości (25 osób), 18 osób pracuje w innym zawodzie a 14
wciąż się uczy i nie może jeszcze podjąć pracy w zawodzie.  Ankietowani wskazywali
jeszcze niskie zarobki (4 osoby),  aktualne poszukiwanie pracy (3 osoby),  jedna osoba
zrezygnowała  z  pracy  w  zawodzie  z  powodu  zniechęcenia  po  doświadczeniach  z
podopieczną. 5 osób nie podało powodu.

Wykres 5. Dlaczego nie pracujesz jako opiekun medyczny? n=67
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W kolejnym pytaniu chcieliśmy sprawdzić ile z uczestników posiada już dyplom
opiekuna  medycznego.   Znacząca  większość  (193  osoby)  ma  już  dyplom  opiekuna
medycznego lub jest w trakcie nauki (24). 6 osób z 5, które mają dyplom innego zawodu
poinformowały, że pracują jako opiekun medyczny (chociaż jako stanowisko zapisane na
umowie  opisały zupełnie  inny zawód).  Tylko  trzy osoby nie  mają  dyplomu opiekuna
medycznego i nie są w trakcie nauki.

Wykres 6. Czy posiadasz dyplom opiekuna medycznego? n=226

Najwięcej ankietowanych (40 osób) otrzymało dyplom w ubiegłym roku. 7 osób
nie  podało  tej  informacji.  Dwie  osoby odpowiedziały,  że  otrzymały dyplom w latach
kiedy  zawód  ten  jeszcze  nie  istniał  -  2001  rok  i  2007  i  na  umowie  mają  zapisane
stanowisko OM a kolejna w 2006 (nie pracuje). Może to sugerować, że te osoby mają
dyplom innego  zawodu,  który mylą  z  opiekunem medycznym lub  w przypadku  roku
2007, kiedy rozpoczęło się kształcenie a nie w którym roku odbył się egzamin.

Wykres 7. Rok otrzymania dyplomu opiekuna medycznego. n=193

Powyższe  pytania  pozwalają  lepiej  nakreślić  statystyczny  obraz  opiekuna
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medycznego w Polsce. Kolejnych 11 pytań dotyczyło obecnej sytuacji ankietowanych. Do
dalszej analizy włączonych zostało wyłącznie 160 osób, które określiły się jako pracujące
w zawodzie i które otrzymały już dyplom opiekuna medycznego.

Sytuacja na rynku pracy i dalsza przyszłość

Pierwszym pytaniem, które było zadane w kolejnej grupie pytań było pytanie o
to, czy ankietowani pracują w tej samej miejscowości, w której pracują. Większość osób
pracuje w tej samej miejscowości (89 osób), chociaż nieznacznie mniej pracuje w innym
mieście.

Wykres  8.  Czy pracujesz  w

tej  samej  miejscowości  w

której mieszkasz? n=159

Kolejną  kwestią,  którą  chcieliśmy  sprawdzić  w  tej  grupie  pytań  to  warunki
zatrudnienia. Na pytanie o rodzaj formy zatrudnienia większość osób odpowiedziała, że
zawarta została z nimi umowa o pracę (130 osób). Tylko 3 osoby poinformowały o braku
umowy, z czego jedna zatrudniona jest prywatnie a dwie w DPS. Porównując wyniki z
poprzednim rokiem widoczny jest wzrost ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę
(rok temu stanowili ok. 70% uczestników, obecnie ponad 80%) co może być związane ze
zmianami dotyczącymi umów cywilnoprawnych. 

Wykres 9. Forma zatrudnienia. n=159
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Zależności  pomiędzy  placówką  zatrudnienia  a  rodzajem  umowy przedstawia
następna  tabela.

Tab. 2 Rodzaj umowy a miejsce zatrudnienia, n=159

Istotnym pytaniem było również pytanie o miejsce pracy. Głównym miejscem
pracy opiekuna medycznego miał być w założeniu szpital i placówki lecznicze. Wśród
badanych prawie połowa pracuje w szpitalu (77 osób), a kolejne 38 osób pracuje w ZOL.
Dokładne wyniki  ilustruje  poniższy wykres.  Oznacza  to,  że większość ankietowanych
pracuje  w  miejscu  do  którego  opiekun  medyczny  jest  dedykowany  (szpital,  ZOL,
hospicjum).

Wykres 10. Miejsce zatrudnienia. n=159
 

Pomimo, że wszystkie 159 osób wskazało, że pracuje jako opiekun medyczny
chcieliśmy sprawdzić ile z nich faktycznie ma taki zawód wpisany na umowie. Miało to
na  celu  określenie  ilości  osób,  które  pomimo  wykonywania  czynności  typowych  dla
opiekuna medycznego, rzeczywiście pracują jako opiekun medyczny.  Poniższy wykres
przedstawia odpowiedzi ankietowanych.

39

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Ilość osób

Rodzaj placówki Umowa o prac CywilnoprawnaWłasna działalBrak umowy SUMA
Szpital 71 6 0 0 77
ZOL 29 7 2 0 38
Hospicjum 3 0 1 0 4
Hospicjum domowe 0 1 0 0 1
Dom seniora 5 2 0 0 7
Fundacja 0 1 0 0 1
OPS 1 1 0 0 2
DPS 19 0 0 2 21
Prywatna opieka 1 1 2 1 5
Brak danych 1 1 1 0 3



Wykres 11. Stanowisko zapisane w umowie. n=159

Jak widać znacząca większość (łącznie 115 osób) podała,  że w umowie jako
stanowisko  ma  wpisane  „opiekun  medyczny”,  pozostałe  osoby  miały  wpisane  inne
stanowiska. Pokazuje to, że znacząca większość osób posiadających kwalifikacje OM jest
zatrudniona na tym stanowisku, jednak nie wszyscy. 44 osoby wskazały, że pracują jako
OM, chociaż na umowie jest zapisane inne stanowisko – oznaczać to może, że dla tych
osób  zawody  te  są  tożsame  i  nie  odróżniają  opiekuna  medycznego  od  chociażby
„opiekuna”. Poniższe wykresy pokazują tytuły stanowisk na których pracują ankietowani
w zależności  od rodzaju placówki.  Wszystkie osoby zatrudnione w hospicjach oraz w
fundacji zajmowały stanowisko opiekuna medycznego (4 osoby). Osoby zatrudnione w
OPS miały stanowisko opiekuna lub asystenta lekarza dyżurnego.

Wykres 12a. Stanowiska na jakich zatrudnione są osoby pracujące w prywatnych domach, n=4
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Wykres 12b. Stanowiska na jakich zatrudnione są osoby pracujące w domach seniora lub domach opieki, n=7

Wykres 12c. Stanowiska na jakich zatrudnione są osoby pracujące w DPS, n=21

Wykres 12d. Stanowiska na jakich zatrudnione są osoby pracujące w szpitalach n=77

Wykres 12e Stanowiska na jakich zatrudnione są osoby pracujące w ZOL, n=38
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Należy  zauważyć,  że  wśród  odpowiedzi  pojawiły  się  dwa  zawody,  których
wykonywanie  wymaga  zdobycia  innego  dyplomu  zawodowego  –  asystent  osoby
niepełnosprawnej oraz opiekun osoby starszej. Opiekun medyczny nie może wykonywać
tego  zawodu,  pomimo  że  część  kompetencji  zawodowych  jest  zbieżna.  Pojawiła  się
również asystentka pielęgniarska – czyli zawód, który kiedyś istniał a od dłuższego czasu
nie istnieje gdyż jego kompetencje równe są opiekunowi medycznemu a także brakuje
podstaw kształcenia w tym zawodzie.

Jeśli  chodzi  o  osoby,  które  zatrudnione  były  na  stanowisku  opiekuna
medycznego, to ponownie większość stanowiły osoby zatrudnione w szpitalu (65 osób –
ponad połowa wszystkich osób zatrudnionych na stanowisku OM). 

Wykres  13.  Odsetek ankietowanych,  którzy na  umowie  mają  wpisane  stanowisko opiekuna medycznego  w
porównaniu do ankietowanych, którzy określili, że pracują jako opiekun medyczny. n=115

Kolejne  dwa pytania  dotyczyły zakresu  obowiązków zapisanych w umowie  i
faktycznie wykonywanych. Ankietowani mogli opisać dowolnie jakie zadania należą do
ich zakresu obowiązków zgodnie z umową, chociaż 2 osoby nie mają wpisanego zakresu
obowiązków w  umowie.  Jak  pokazała  dalsza  analiza  zakres  obowiązków  wpisany  w
umowie  jest  praktycznie  taki  sam  jak  podstawa  programowa  i  zakres  obowiązków
opiekuna medycznego.  Istnieją  jednak niewielkie różnice pomiędzy szpitalami  a DPS,
hospicjum czy ZOL.

W  przypadku  szpitali  zakres  obowiązków  zapisanych  jest  raczej  zgodny  z
zakresem obowiązków które powinien wykonywać opiekun medyczny,  chociaż siedem
osób  dodatkowo  przełączają  kroplówki  oraz  wyjmują  cewnik,  a  kolejna  zapisała
podawanie leków (co nie jest w zakresie obowiązków OM). Co interesujące wśród osób
zatrudnionych  na  stanowisku  OM  w  szpitalach  nie  było  informacji  o  konieczności
wykonywania zadań personelu sprzątającego, co muszą wykonywać osoby zatrudnione na
innych stanowiskach (np. opiekun).

Jeśli  chodzi  o  ZOL-e  i  hospicjum  to  nie  zdarzały  się  przypadki  czynności
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wykraczających  poza  zakres  kompetencji  OM  -  4  osoby  pracujące  w  ZOL-ach
poinformowały, że mają dodatkowo w zakresie czynności sprzątanie (jedna z tych osób
dodatkowo robi zakupy dla pacjentów).

Duża  część  osób  zatrudnionych  w  DPS  dodatkowo  ma  w  swoim  zakresie
sprzątanie,  a  także  dwie  osoby  podają  leki.  Należy  jednak  zauważyć,  że  z  powodu
specyfiki takiej placówki opiekun medyczny nie powinien być tam zatrudniony. Znacznie
lepszym pracownikiem jest osoba, która zdobyła tytuł zawodowy Opiekuna w DPS.

Zapytaliśmy również o pracę netto („na rękę”) za pełen etat. Ankietowani zostali
poproszeniu o wpisanie kwoty netto, którą otrzymują miesięcznie za pełen etat lub jeśli są
zatrudnieni w innym wymiarze to w przeliczeniu na pełen etat. Część osób podała kwoty
brutto, które zostały przeliczone na kwotę netto, część wpisała stawkę godzinową, która
została przeliczona do kwoty, którą otrzymali by na pełen etat (średnio jest to 168 godzin
miesięcznie). Odpowiedzi przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2a. Zarobki ankietowanych.

Należy jednak zauważyć, że aż 16 osób pracujących na umowę o pracę podało
jako zarobki kwotę poniżej pensji minimalnej (ok. 1350 zł netto w 2016 roku). W związku
z tym ponownie przeliczyliśmy zarobki podnosząc tych 11 wskazań, tak by uwzględnić
zarobki, które są zgodne z prawem. Dwie odpowiedzi dotyczyły zarobków za granicą i
jako, że nie mogą być one wprost przełożone nie zostały uwzględnione w poniższej tabeli.
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Rodzaj placówki Średnia zarobków Minimalna kwota Maksymalna
Szpital 1538 950 2520
ZOL 1644 1200 3192
Hospicjum 2032 1500 2920
DPS 1626 1350 2800
Dom seniora/dom opieki 1854 1344 2600
Fundacja 1700 1700 1700
Prywatnie 2705 1500 4200
OPS 2349 1848 2850
Ogólnie 1616 950 4200



Tabela 2b. Zarobki ankietowanych po przeliczeniu kwot poniżej pensji minimalnej do minimalnej.

Tabela 2c. Średnie zarobki ankietowanych zatrudnionych na stanowisku OM w zależności od rodzaju umowy.

Dalsza  analiza  dotyczy  tylko  osób  zatrudnionych  na  stanowisku  OM,  które
podały jako swoje stanowisko „opiekun medyczny” (115 osób)

Większość ankietowanych nie czuje się docenionych jako pracownik (82 osób),
tylko 23 osoby czują się docenione przez pracodawcę.

Wykres 14. Czy czujesz się doceniony przez pracodawcę? n=115
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Rodzaj placówki Średnia zarobków Minimalna kwota Maksymalna
Szpital 1550 950 1350
ZOL 1652 1350 3192
Hospicjum 2032 1500 2920
DPS 1626 1350 2800
Dom seniora/dom opieki 1854 1344 2600
Prywatnie 2705 1500 4200
Fundacja 1700 1700 1700
OPS 2349 1848 2850
Ogólnie 1624 950 4200

Rodzaj placówki Średnia ogólna Umowa o pracę Umowa cywilnoprawna Własna działalność
Szpital 1550 1539 1670 -
ZOL 1647 1563 2113 1685
Hospicjum 2032 1949 1500 2920
DPS 1583 1583 - -
Dom seniora/dom opieki 1850 1850 -
Prywatnie 3360 4200 - 2520
Fundacja 1700 - 1700 -



Większość pracodawców nie wprowadziła systemu motywacyjnego dla swoich
pracowników. Tylko 19 osób korzysta z jakiegokolwiek systemu motywacyjnego a u 2
osób jest to tworzone, w porównaniu z 94 osobami, które takiej możliwości nie mają. 

Większość ankietowanych podało,  że pracodawca nie umożliwiał  im dalszego
kształcenia  (82  odpowiedziało,  że  nie  zostało  im  to  umożliwione  przez  pracodawcę).
Znacznie mniej osób stwierdziło, że pracodawca daje taką możliwość, ale nie mieli takiej
potrzeby (3  osoby).  W przypadku 31 osób pracodawca umożliwiał  dalsze kształcenie.
Umożliwianie  dalszego  kształcenia  polegało  najczęściej  na  dostosowaniu  grafiku  by
umożliwić pracownikowi kształcenie (16 osób), 12 pracodawców organizuje szkolenia we
własnym zakresie lub dofinansowało różnego rodzaju kursy i szkolenia, dwie osoby nie
udzieliły odpowiedzi. Jednak w kolejnym pytaniu 31 osób stwierdziło, że uczestniczyło w
szkoleniu organizowanym przez pracodawcę. Najczęściej dotyczyły one BHP oraz mycia
i  dezynfekcji  rąk.  Znacznie  mniej  (24  osoby)  uczestniczyło  w  ubiegłym  roku  w
szkoleniach,  których  koszt  ponieśli  samodzielnie.  Wśród tych  najczęściej  wymieniane
były szkolenia dotyczące opieki paliatywnej i onkologicznej (8), pielęgnacja stomii (4),
zagadnienia  dotyczące  odleżyn  (łącznie  5 osób z  czego 2  wskazały,  że kurs  dotyczył
„leczenia odleżyn” co nie jest w zakresie kompetencji OM), opieka w przebiegu cukrzycy
(2) czy aspekty prawne pracy OM (2). Dodatkowo po jednej osobie wskazało jakość życia
opiekunów  osób  dotkniętych  chorobą  Alzheimera,  warsztaty  dotyczące  komunikacji,
wypalenia zawodowego i stresu (KWASS) a także kurs pierwszej pomocy. To co wskazali
ankietowani to również to, że dodatkowo zdobywają kwalifikacje w innym zawodzie (5
osób),  a  dodatkowo 4 osoby rozpoczęły studia  pielęgniarskie.  Zdobyty tytuł  opiekuna
medycznego i doświadczenie zawodowe, jest niewątpliwie czynnikiem, który ułatwi tym
osobom dalsze studiowanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że 2 osoby ukończyły kurs
iniekcji.

Jeżeli chodzi o powody, dla których ankietowani nie brali udziału w szkoleniach
na  własną  rękę,  to  głównym  powodem  był  brak  informacji  o  takiej  możliwości  (38
odpowiedzi), drugim powodem był zbyt wysoki koszt (20 odpowiedzi), kolejnym brak
czasu (17). Niewielka grupa (5 osób) nie czuje potrzeby rozwijania się, taka sama ilość
osób  miała  opłacone  kursy  przez  pracodawce  w  związku  z  czym  samodzielnie  nie
uczestniczyła w dodatkowych a 11 osób nie wskazało żadnej przyczyny.

Większość  ankietowanych  (54  osoby)  zamierza  uczestniczyć  w  szkoleniach
poszerzających  wiedzę  w  przyszłym  roku,  chociaż  duża  grupa  nie  jest  jeszcze
zdecydowana (41). Tylko 20 osób nie planuje tego.
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Wykres 15. Czy planujesz w najbliższym roku uczestniczenie w szkoleniu dodatkowym? n=115

Większość  ankietowanych  (99  ze  115  osób)  nie  jest  członkiem  żadnego
stowarzyszenia lub grupy nieformalnej zrzeszającej opiekunów medycznych (16 osób jest
członkiem takiej organizacji, wskazując głównie grupy na portalach społecznościowych, 2
osoby są  członkami  związków zawodowych).  Co interesujące  aż  8  osób  nie  było  by
zainteresowana włączeniem się w struktury takiej grupy (nawet jeśli było by to bierne
członkostwo), głównie z powodu braku zainteresowania i czasu na to.
  

Zapytaliśmy  również  jakiego  rodzaju  wsparcie  ze  strony  organizacji
pozarządowych było by najważniejsze i z jakich ankietowani by najchętniej skorzystali.
W tym pytaniu każdy mógł pozostawić dowolny komentarz, opisując to, co dla niego jest
najważniejsze. Dla większości (48) osób największym wsparciem byłoby organizowanie
wszelkiego  rodzaju  szkoleń,  konferencji  itp.  Kolejną  ważną  sprawą  (27  odpowiedzi),
którą  ankietowani  oczekują  od  organizacji  pozarządowej  byłaby walka  o  zwiększenie
zarobków jak również wspieranie w tworzeniu rozwiązań prawnych dotyczących zawodu,
standardów opieki i innych (13). Ważne jest również zrzeszanie opiekunów medycznych
(8),  promowanie (6) i  reprezentowanie (3) zawodu opiekuna medycznego. Część osób
oczekuje utworzenia związków zawodowych (6 osób), a także wsparcia prawnego (4),
pomocy psychologa i ubezpieczeń grupowych (po jednej odpowiedzi). 17 osób nie wie w
jaki sposób organizacja pozarządowa mogłaby wspierać opiekunów medycznych.
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Tabela 3. Rodzaj inicjatyw z których chcieli by korzystać opiekunowie medyczni. n=115

Dyskusja wyników

Na wstępie chcielibyśmy zastrzec, że z powodu niewielkiej ilości ankietowanych
grupa  ankietowana  nie  może  zostać  uznana  za  reprezentatywną.  Dalsza  interpretacja
będzie  dotyczyła  tylko  i  wyłącznie  ankietowanej  grupy.  Wyniki  raportu  mogą  być
przydatne  dla  organizacji  pozarządowych,  które  kierują  swoją  ofertę  dla  opiekunów
medycznych.  Raport  z  założenia  ma być  cykliczną  inicjatywą,  która  pozwoli  określić
kierunek  zmian.  Zastanawiające  jest,  że  spośród  dużej  grupy  do  której  dotarliśmy  z
informacją o ankiecie, tylko niewielka część zdecydowała się wypełnić ankietę. Niektórzy
jako powód wskazywali brak wiary w to, czy to coś zmieni. Ankieta sama w sobie nie ma
zmieniać nic, a nakreślić obraz opiekunów medycznych w Polsce, jak również sprawdzić
co  się  z  nimi  dzieje  po  zakończeniu  edukacji  i  stanowić  punkt  zaczepienia  w
ewentualnych dyskusjach i próbach zmiany, jednak bez uczestnictwa większej grupy nie
można nakreślić pełnego obrazu sytuacji opiekunów medycznych.

Na początku warto podkreślić, że chociaż 159 określiło się jako pracujących jako
opiekun medyczny to osób, które faktycznie mają taki zawód wpisany na umowie jest
mniej  (115).  Oznacza to,  że dla części  osób,  które  mają dyplom zawodowy opiekuna
medycznego praca na stanowisku np. opiekun jest równoznaczna z byciem zatrudnionym
jako opiekun medyczny.  Jest  to coś  co warto podkreślać – różnice pomiędzy opiekun
medyczny a np. opiekunem w DPS – jakie są kompetencje zawodowe i różnice.

To  co  również  cieszy  to  zwiększający  się  odsetek  opiekunów  medycznych
zatrudnionych  na  umowie  o  pracę.  Prawdopodobnie  jest  to  spowodowane  zmianami
prawnymi,  które  zmniejszają  atrakcyjność  umów  cywilnoprawnych  w  porównaniu  do
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Rodzaj inicjatyw Ilość osób
Rozwiązania prawne 13
Szkolenia 48
Promocja zawodu OM 6
Pomoc prawna 4
Pomoc psychologa 1
Zwiększenie zarobków 27
Zrzeszanie OM 8
Reprezentowanie zawodu 3
Ubezpieczenia grupowe 1
Związki zawodowe 5
Brak danych 17



umowy  o  pracę.  Nieznacznie  zwiększają  się  również  zarobki  (co  spowodowane  jest
również podwyższeniem płacy minimalnej).

Większość opiekunów medycznych chce się dalej rozwijać, jednak jako główną
przeszkodę wskazuje brak szkoleń lub brak informacji  o nich. Rzeczywiście szkolenia
prowadzone są  przez  wiele  firm,  często dopiero  po  zebraniu  odpowiedniej  grupy.  By
znaleźć  informację  należy  przejrzeć  wiele  stron.  Dlatego  też  staramy się  umieszczać
wszelkie szkolenia o których nam wiadomo na stronie  www.OpiekunMedyczny.com.pl
(kalendarz szkoleń). Niewątpliwie jest to sposób, by zwiększyć widoczność szkoleń, jeśli
będą  zebrane  w  jednym  miejscu.  Niestety  na  rynku  jest  kilka  firm,  które  proponują
szkolenia  z  zakresu,  który  wykracza  poza  zakres  obowiązków  opiekuna  medycznego
(chociażby iniekcje czy leczenie ran), co w konsekwencji może rozmyć obraz opiekuna
medycznego  (jeśli  uczestnik  nie  zna  zakresu  obowiązków  OM  może  uwierzyć  w
zapewnienia, że będzie mógł to wykonywać) ale i doprowadzić do przekroczenia swoich
kompetencji  i  odpowiedzialności  karnej.  Przed  zapisaniem  się  na  szkolenie  warto
porównać  zakres  szkolenia  z  kompetencjami  OM  (można  je  sprawdzić  chociażby na
stronie  www.OpiekunMedyczny.com.pl).  W  przypadku  szkoleń  wykraczających  poza
kompetencje OM (chociażby wspomniane iniekcje czy leczenie ran) musimy pamiętać, że
tych umiejętności nie będziemy mogli wykorzystać w pracy zawodowej. 

W  przypadku  chęci  rozwoju  można  pomyśleć  o  szlifowaniu  kompetencji
społecznych  –  komunikacji,  umiejętności  radzenia  sobie  ze  stresem  czy  wypaleniem
zawodowym. Takie szkolenia pozwolą lepiej odnaleźć się w codziennych sytuacjach w
pracy a także lepiej radzić sobie w przypadku wypalenia.

Duża  grupa  osób  chce  by  powstały  związki  zawodowe  czy  stowarzyszenie
opiekunów medycznych. Niestety nie jest to taka prosta sprawa – do tego potrzeba wielu
osób, które włączyłyby się w tworzenie jak i działalność tych organizacji. Póki co ciężko
było zebrać taką grupę, ale możliwe, że coraz więcej osób będzie chciało wziąć los w
swoje ręce zacząć coś tworzyć. 

Dziękujemy  wszystkim  uczestnikom  ankiety.  Zdobyte  informacje  mogą  się
przydać  organizacjom  pozarządowym  w  tworzeniu  oferty  lepiej  dopasowanej  do
opiekunów medycznych, jak również przy ewentualnym tworzeniu stowarzyszenia.
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Queen Silvia Nursing Awards – projekty finałowe

Agnieszka Strzęciwilk – Rucińska
opiekun medyczny

Od red. Poniższe projekty zostały przygotowane przez p. Agnieszkę w ramach konkursu
"Queen  Silvia  Nursing  Awards"  organizowanego  przez  Swedish  Care  International.
Konkurs  ten  jest  skierowany  do  pielęgniarek  (również  w  trakcie  nauki)  i  w  ramach
głównej nagrody oferuje stypendium. Więcej  informacji o konkursie można uzyskać na
stronie organizatora.  Gratulujemy p. Agnieszce (która po zdobyciu dyplomu opiekuna
medycznego zdecydowała się podjąć studia pielęgniarskie) i życzymy dalszych sukcesów!

W DOMU ZAWSZE NAJLEPIEJ -  pomysł wyróżniony przez Jury

Dom to dom, ostoja, schronienie i nikt tego nie zmieni. Tu starsza osoba czuje się
najbezpieczniej, nawet gdy doskwiera demencja. Ważnym jest to by nasz senior czuł się
pewnie we własnym domu ale również, by nie żył w strachu, że jutro nie poradzi sobie z
najprostszymi czynnościami. 

Powinien  powstać  program,  który  zapewniłby  seniorom  odpowiedni  komfort
życia i  bezpieczeństwo.  Każdy senior  powinien być  objęty opieką  ze strony państwa,
powinien  być  dla  każdego  przydzielony opiekun  medyczny,  pielęgniarka  lub  opiekun
osób starszych. Są to zawodowcy, którzy mają odpowiednie przygotowanie medyczne,
także  w  zakresie  geriatrii.  Są  również  dobrymi  psychologami.  Niestety  w  Polsce  ta
profesja jest  bardzo niedoceniana na rynku pracy.  Stała kontrola medyczna,pielęgnacja
każdego  dnia,  pomoc  w  uzyskaniu  wizyt  lekarskich,  rehabilitacji,  wspólne  rozmowy,
indywidualne terapie zajęciowe w domu dopasowane do zainteresowań każdego seniora-
to  dałoby  osobom  starszym,  nie  w  pełni  samodzielnym  gwarancję  bezpieczeństwa,
przyjaciela i stałą pomoc w życiu codziennym. 

Odpowiednie  terapie  zajęciowe  w  indywidualnej  pracy  z  seniorem  służą
zachowaniu aktywności i dają ogromną satysfakcję. Pomagamy, nie wyręczamy- to daje
powód do dumy z samodzielności.  Opiekun potrafi  zorganizować cały zespół świetnie
współpracujący ze sobą i z podopiecznym, zna potrzeby człowieka, którym się opiekuje.
Ważna jest tu także rodzina, która często czuje się zagubiona w nowej sytuacji. Dzieci i
wnuki nie wiedza jak się zachować, jak zorganizować na nowo życie w rodzinie. Tu także
pomaga  wsparcie  opiekuna,  który  podpowie,  pomoże  zorganizować  różne  spotkania,
tematy,  przekona najbliższych seniora,  że starość to nie choroba tylko kolejny etap w
życiu i można to przeżyć razem i z uśmiechem. 

Problemem dla wielu osób jest również temat przygotowania się do „odejścia”
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starszej osoby. Śmierć- niby to czas naturalny, taka kolej rzeczy ale człowiek z natury boi
się  tego  momentu.  Kiedy  już  nadejdzie  ta  chwila,  rodziny  często  uciekają  w  takich
momentach, wycofują się, nie potrafią odpowiednio podejść do tego, a osoba, która już
zamyka  oczy chce  tylko  spokoju  i  czuć  bliskość  córki  czy syna.  W takich  chwilach
niezbędny jest ktoś „z zewnątrz”, ktoś kto wie jak opanować sytuację, jak być wsparciem,
pokierować- to jest właśnie najbliższy przyjaciel- opiekun medyczny, czy opiekun osób
starszych,  który  pod  względem  fizjologicznym  jak  i  psychologicznym  umie
przeprowadzić wszystkich przez tak bolesny ale nieunikniony moment.

Taki program dla poprawy jakości życia seniora to cenny dar ze strony państwa
dla ludzi, którzy dożyli tak zacnego wieku. Należy im się to za ich każdy przeżyty dzień,
a Państwo Polskie powinno zrobić wszystko by sfinansować taki projekt. Wiek późnej
dorosłości  jest  tematem tabu,  młodzi  ludzie  nie  doceniają  kierunku  geriatrii  i  nie  są
świadomi  tego,  że  kiedyś  sami  będą  seniorami.  Przy  okazji  tego  projektu  poruszmy
sprawę medialnie przez telewizję, internet i zmieńmy istniejące stereotypy, aby starość
stała się powodem do dumy i była pełna uśmiechu do ostatnich dni.

DOBRY OBIADEK ZJE BABCIA I DZIADEK - drugi temat finałowy wyróżniony 
przez Jury

Jest wielu seniorów mieszkających w pobliżu szkół podstawowych czy średnich
czy to w mieście czy też na obszarach wiejskich. Nie każdego z tych starszych ludzi stać
na ciepły posiłek w ciągu dnia. Nie każdy z nich ma odwagę i bez skrępowania zgłosi się
do opieki społecznej. Moja propozycja jest taka, by każda szkoła - czy to podstawowa czy
średnia - wytypowała kilka starszych osób żyjących w biedzie.

Znamy takich ludzi z otoczenia, dzieciaki też wiedzą więc jestem pewna, że nie
było  by  problemu.  Szkoły  mogłyby  codziennie  przygotowywać  kilka  darmowych
obiadów, zapakować w jednorazowe naczynia, a dzieciaki (kilkuosobowa delegacja) pod
wodzą nauczyciela czy młodzież szkół średnich zanieśli by seniorowi, posiedzieli z nim,
porozmawiali.  Do  tej  pory  szkoły  sponsorowały  darmowe  obiady  dzieciom  z
najbiedniejszych  rodzin.  Obecnie  sytuacja  bardzo  się  poprawiła,  więc  można  by było
udostępnić taki prezent seniorom. Weźmy tez pod uwagę, że od 2 lat obiady w szkołach są
zdrowe, bez soli i cukru i sztucznych proszków (takie są wymogi). Myślę, że udałoby się
również namówić dyrekcje tych instytucji z pomocą Opieki Społecznej. 

Odwiedzając  osoby  starsze  w  ich  domach  zawiązałaby  się  więź,  co
spowodowałoby to, że osoby w wieku senioralnym zaczęły by bardziej wierzyć w siebie,
być może skusiliby się nawet na wyjście z domu by odwiedzić ową szkołę... Kto wie?
Warto spróbować by się przekonać. To poprawiłoby jakość życia osób starszych, dobrze
wpłynęło by na młodych ludzi uczących się empatii i wzmocniłoby hasło głośne w całej
Polsce: PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM!
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Jeśli chcesz zamieścić swój artykuł lub reklamę skontaktuj się z nami.

Fundacja OpiekunMedyczny.com.pl
www.OpiekunMedyczny.com.pl/fundacja

kontakt@opiekunmedyczny.com.pl
Numer KRS: 0000593754

REGON: 363420070
NIP: 7582358794

Numer konta PKO BP: 49 1020 3802 0000 1102 0196 3925

Więcej o naszych działaniach i o tym jak nas wesprzeć znajdziesz na naszej stronie.
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