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Słowo wstępu

Drodzy opiekunowie medyczny.

W tym roku spotykamy się w szczególnych okolicznościach. Piąta już Konferencja miała
się  odbyć w tym roku w Katowicach. Niestety stan pandemii  wymusił  na nas zmianę
planów i organizację konferencji wyłącznie online. 

Jest to dla nas nowe doświadczenie i mamy nadzieję, że podzielicie się z nami swoimi
spostrzeżeniami w jaki sposób można zmodyfikować tę formułę.

Ten  rok  to  kolejny  rok  wytężonej  pracy.  Pandemia  pokazała,  jak  niezbędni  są
opiekunowie medyczni, którzy nie tylko w wielu miejscach opiekowali się pacjentami, w
tym pacjentami zakażonymi koronawirusem, ale którzy zyskali nową rolę. Opiekunowie
medyczni  uzyskali  możliwość  pobierania  wymazów na  obecność  tego  wirusa.  Jest  to
bardzo ciekawa inicjatywa, która pokazuje ogromny potencjał tej grupy zawodowej.

Ruszyły również prace związane z ustawą, która reguluje zawód opiekuna medycznego.
I  chociaż  nie  ma  jeszcze  gotowego  projektu,  to  wierzę,  że  na  kolejnej  konferencji
będziemy już rozmawiali o przyjętej ustawie.

Mam  nadzieję,  że  w  kolejnym  roku  coraz  więcej  osób  zdecyduje  się  dołączyć  do
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, dzięki czemu znacznie łatwiej
i szybciej pewne zmiany będą mogły wejść w życie. Pamiętajcie, Stowarzyszenie to nie
jest jakieś obce ciało, które samo działa. Stowarzyszenie tworzą ludzie, którzy poświęcają
dla  innych swój  własny  czas.  Stowarzyszenie  realizuje  też  działania,  zgłoszone  przez
członków, a zatem każdy ma wpływ na to, jak ono będzie działało. 

Do zobaczenia na kolejnej konferencji 15.05.2021 w Katowicach!

mgr Bartosz Mikołajczyk

Prezes Zarządu Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl 
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Per aspera ad astra

Dr Paweł Preś
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Potrzeba  zrozumienia  otaczającej  nas  rzeczywistości  oraz  chęć  odkrycia
potencjalnych źródeł poprawy własnego bytu leżą u podstaw naszej przedsiębiorczości.
Wśród  rozlicznych  działań,  które  podejmujemy  są  takie,  które  dają  nam  szybkie
i  bezpośrednie  profity,  ale  i  takie  które  budują  podstawy  do  osiągnięcia  nieznanych
korzyści  w  równie  nieznanej  przyszłości.  Wysiłki  podejmowane  w  takich  obszarach
nazywamy naukami podstawowymi, a czasem czystymi, a jedną z takich dziedzin która
dopiero zaczyna wychodzić poza ten obszar jest astronomia.

O  tym,  że  na  otaczającą  nas  rzeczywistość  składa  się  także  to,  co
widzimy  ponad  nami  wiemy  od  czasów  które  moglibyśmy  nazwać  wręcz  przed-
człowieczymi. Nie tylko nas interesuje niebo. Wiele innych gatunków zwierząt także umie
rozpoznawać ciała niebieskie. Nawet również nie jest trudno rozpoznawać podstawowe
z  nich.  W  trakcie  naszej  historii  próbowaliśmy  im  nadać  przeróżne  znaczenia,  od
naturalnych po boskie, zrozumieć ich zachowania oraz związek z nami. Droga ta była
długa i przez wiele tysiącleci mozolna. Współczesny obraz astronoma posługującego się
wielkimi  teleskopami  jest  w  istocie  wielkim novum w historii  astronomii.  Używanie
instrumentów optycznych to zaledwie ostatnie 400 lat, podczas gdy naprawdę skuteczne
i do dziś poprawne analizy sięgają czasów starożytności, gdy wszystko opierało się na
obserwacji dokonanych jedynie własnymi oczami. Już wtedy dobrze wyznaczono rozmiar
Ziemi i Księżyca, oraz odległość pomiędzy tymi ciałami. Nawet rewolucja kopernikańska
dokonała się w czasach, gdy nikt nawet nie przypuszczał że na niebie istnieje cokolwiek
więcej, niż widzą nasze oczy.

Wynalazcą teleskopu jest najprawdopodobniej Holender Hans Lippershey, który
w  1608  roku  próbował  uzyskać  patent  na  nową  konstrukcję  optyczną.  Rok  później
Galileusz  skonstruował  swój  pierwszy  egzemplarz  i  rozpoczął  przezeń  systematyczne
obserwacje nieba. Mimo, że wszystkie trzy teleskopy Galileusza na dzisiejsze czasy były
raczej mizerne, wyniki tych obserwacji wywołały dogłębną zmianę w rozwoju astronomii.
Teleskopy posiadają bowiem dwie istotne cechy: zwiększają ilość światła które wpada do
oka a także wyraźnie poprawiają szczegółowość obrazu. Dzięki tym instrumentom nasza
wiedza o wszechświecie gwałtownie eksplodowała.
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Nowatorski  wynalazek  przynosił  ewidentne  korzyści  badawcze,  jednak  długo
jeszcze musieliśmy się uczyć w jaki sposób przełamywać jego wewnętrzne ograniczenia,
zniekształcenia  obrazu,  brak  ostrości  w  cały  polu  widzenia  czy  rozmycia  barwne.
Systematycznie  rosły  rozmiary  teleskopów.  Im  większy  teleskop,  tym  więcej  zbiera
światła,  czyli  pozwala nam dostrzec słabsze obiekty.  Wraz z rozmiarem wzrasta także
szczegółowość obrazu, jednak tu dość szybko odkryliśmy granicę którą naprawdę trudno
przeskoczyć. Praktycznie wszystkie teleskopy o średnicach większych niż 15 cm nie dają
bardziej  szczegółowych obrazów. Przyczyną tego ograniczenia jest  atmosfera ziemska.
Przy  bezchmurnej  pogodzie  wydaje  się  nie  stawiać  żadnych  przeszkód  obserwacjom,
jednak jej przejrzystość jest zwodnicza. Atmosfera jednak pochłania częściowo światło
i to w różnym stopniu dla różnych barw a ponadto wcale nie jest tworem spokojnym.
Wyższe jej warstwy na stałe są niespokojne, turbulentne, co powoduje ciągłe rozmywanie
obrazów uzyskiwanych w teleskopach. Patrząc z powierzchni Ziemia naprawdę bardzo
rzadko jesteśmy w stanie dostrzec szczegóły mniejsze od jednej sekundy łuku. Zwykle już
rozmycie na poziomie 2 sekund uznajemy za naprawdę dobre warunki. Istnieją na Ziemi
miejsca gdzie można uzyskiwać lepsze obrazy, ale jest ich niewiele i nawet tam obraz nie
jest znacząco lepszy.

Te  ograniczenia  spowodowały,  że  dość  wcześnie  zaczęto  teoretyzować
o umieszczeniu teleskopu poza atmosferą ziemską. Te fantazje zaczęły nabierać realnych
kształtów w momencie pierwszych lotów orbitalnych. Bardzo udane misje obserwatoriów
słonecznych i gwiazdowych rozpoczęte pod koniec la 60. XX wieku silnie podbudowały
zamiar wysłania na orbitę dużego teleskopu. Powstała w latach 70. koncepcja Dużego
Teleskopu Kosmicznego zaczęła stopniowo nabierać realnych kształtów.  W 1983 roku
oficjalnie nazwano powstający teleskop Kosmicznym Teleskopem Hubble’a (dalej HST)
dla  upamiętnienia  imienia  Edwina  Hubble’a,  który  jako  pierwszy  obserwacyjnie
potwierdził  przypuszczenia  kosmologów  o  ekspansji  wszechświata.  Rozrastające  się
koszty  konstrukcji  tego  nowatorskiego  teleskopu  doprowadziły  do  zmniejszenia  jego
rozmiarów z planowanych 3 metrów średnicy do 2,4 metra.

Teleskop miał  zostać  wyniesiony przez  wahadłowiec  na  orbitę  w 1986 roku.
Jednak katastrofa, do której doszło 28 stycznia tamtego roku, a w której zniszczeniu uległ
wahadłowiec  Challenger,  i  zginęła  cała  siedmio-osobowa  załoga,  przesunęła  ten  start
w bliżej nieokreśloną przyszłość. Finalnie udało się umieścić HST na orbicie w kwietniu
1990  roku  i  wkrótce  rozpoczął  on  regularne  obserwacje.  Niestety  przyniosły  one
rozczarowanie.  Okazało  się,  że  teleskop  nie  uzyskuje  oczekiwanej  ostrości  obrazu,
stosownej do jego rozmiarów. Winnym okazał się błąd w konstrukcji głównego lustra.
Jego krzywizna nieznacznie odbiegała od konstrukcji pozostałych elementów optycznych.
W zewnętrznych obszarach lustro główne odchylało się od poprawnego kształtu o 2,2
mikrometra. W naszym życiu codziennym wydaje się to być różnica absolutnie znikoma,
jednak dla precyzji uzyskiwanych obrazów była ona katastrofalna. Wady tej nie można
było naprawić zdalnie. Zaczęto obawiać się, że misja zostanie porzucona. Podjęto jednak
wysiłek  naprawy  tego  błędu.  Stopniowo określono jaki  jest  rzeczywisty  kształt  lustra
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głównego  i  skonstruowano nowe  części  optyczne  dostosowane  do  niego.  Zostały  one
wyniesione w misji naprawczej w 1993 roku. Oprócz wymiany elementów optycznych
zastąpiono także  kilka  kluczowych instrumentów nowszymi wersjami.  Wcale niełatwa
misja  zakończyła  się  pełnym  sukcesem.  HST  był  celem  jeszcze  kilku  innych  misji
serwisowych, podczas których wymieniano niektóre instrumenty i podzespoły na nowsze
wersje. Ostatnia z nich odbyła się w 2009 roku. Nie planuje się już następnych.

HST nie  jest  wyjątkowo potężnym teleskopem.  Postawiony na  Ziemi  miałby
status  średniej  wielkości.  Jednak  jego  wyjątkowe  położenie  uczyniło  go  jednym
z najważniejszych instrumentów współczesnej astronomii w ciągu ostatnich 30 lat. Nawet
w początkowych latach, gdy jego optyka posiadała wady, HST wykonywał obserwacje
o  dużej  doniosłości.  Jednym z  wielkich  problemów astronomii  które  rozstrzygnął  ten
teleskop było określenie wartości stałej Hubble’a czyli parametru który opisuje prędkość
rozszerzania  się  wszechświata.  Wcześniejsze  obserwacje  naziemne  nie  pozwalały
wyznaczyć wartości  tej  stałej  lepiej  niż  z błędem aż 50%. Ten frustrujący niedostatek
dokładności  udało  się  ograniczyć  do  10%  dzięki  obserwacjom  cefeid  w  galaktykach
gromady w Pannie dokonanym przez HST.

Głębokie wglądy w wybrane obszary nieba pozwoliły nam uzmysłowić sobie
ogrom  obserwowanego  Wszechświata.  Odkryliśmy  ogromne  ilości  galaktyk  znacznie
odleglejszych niż te, które udało nam się zaobserwować z powierzchni Ziemi. Szacowana
dziś liczba galaktyk, które możemy dostrzec sięga już 2 bilionów. Droga Mleczna jest
tylko jedną z nich. Obserwacje te pozwalają nam także dziś analizować historię rozwoju
galaktyk.  Wiemy, że w młodym Wszechświecie było wyraźnie mniej  dużych galaktyk
eliptycznych, które zapewne powstały później, jako efekt wielu zderzeń galaktyk.

Już w latach 60. XX wieku przypuszczano, że w centrach dużych galaktyk mogą
kryć się supermasywne czarne dziury. Przed wystrzeleniem HST znano trochę galaktyk
które  wydawały  się  kryć  w  sobie  takie  monstra.  Obserwacje  teleskopu  Hubble’a
potwierdziły,  że  w istocie  jest  to  zjawisko  powszechne,  każda  duża  galaktyka  hoduje
w swoim wnętrzu taki obiekt. Rozmiar tych tworów okazuje się być dobrze związany z
masą samej galaktyki, co sugeruje, że rozwój galaktyki i jej centralnej czarnej dziury są z
sobą związane.

Obserwacje  HST  pozwoliły  także  rozwiązać  jedną  z  zagadek  pochodzenia
błysków  gamma.  Ze  zrozumieniem  skąd  pochodzą  te  wyjątkowe  emisje  nadzwyczaj
energetycznego promieniowania biedziliśmy się przez 30 lat. Skoordynowane obserwacje
misji BeppoSAX, HST oraz wielkich teleskopów naziemnych pozwoliły nam dostrzec, że
spora część tych zjawisk generowana jest w wybuchach supernowych w bardzo odległych
galaktykach.  Innym  nadzwyczaj  sensacyjnym  odkryciem  dokonanym  również  dzięki
obserwacjom HST jest odkrycie przyspieszania ekspansji Wszechświata. Jego przyczyna
jest nadal nieznana, jednak zjawisko jest widoczne i zmusza nas do rozwijania naszych
modeli kosmologicznych.
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Teleskop Kosmiczny należy do jednej z nadzwyczaj udanych misji kosmicznych.
Dzięki akcjom serwisowym działa i pomaga nam zgłębiać tajemnice kosmosu już od 30
lat. Krąży on na wysokości około 540 km nad powierzchnią Ziemi, w obszarze, w którym
nadal  mamy  do  czynienia  z  bardzo  resztkową  atmosferą.  Niewielki  opór  jaki  ona
wywołuje  powoduje  powolne  kurczenie  się  orbity  i  przyszły  spadek  teleskopu  na
powierzchnię naszej planety. Nastąpi to gdzieś miedzy 2030 a 2040 rokiem. Żyjemy więc
w  prawdopodobnie  ostatniej  dekadzie  funkcjonowania  HST.  Czy  będzie  on  miał
następców? Jednym z wielkich projektów rozwijanych od 24 lat jest James Webb Space
Telescope, którego główne lustro ma mieć ponad 6 metrów. JWST będzie mógł dzięki
temu  zebrać  prawie  7  razy  więcej  światła  niż  HST.  Mamy  nadzieję,  że  zostanie
wystrzelony jesienią przyszłego roku. Nie będzie on już krążył wokół Ziemi, ale zostanie
umieszczony na niezależnej, jednak synchronicznej orbicie, blisko zewnętrznego punktu
Lagrange’a i przejmie zadanie swojego poprzednika.
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Opiekun medyczny w dobie koronawirusa

mgr Bartosz Mikołajczyk
Psycholog

Sytuacja,  która  zaczęła  się  rozwijać  na  początku  roku,  była  czymś,  z  czym
większość osób do tej pory się jeszcze nie spotkała. Ogłoszony stan pandemii, związanej
z  wirusem  SARS-CoV-2  spowodował  nie  tylko  ograniczenia  dotyczące  dystansu
społecznego czy też w zakresie dbania o dezynfekcję, ale również w zakresie ilości miejsc
pracy. Spowodował on również wiele chaosu na początku, ale jak się później okazało był
też  wskazówką,  jak  w przypadku ewentualnej,  kolejnej  pandemii  można wykorzystać
zawody  medyczne,  oraz  w  jaki  sposób  należy  zmienić  system,  by  był  on  bardziej
wydajny.

Opiekun  medyczny  ma  szczególną  rolę  w  systemie  opieki  zdrowotnej.  Jest
jednym  z  zawodów,  który  znajduje  się  najbliżej  pacjenta.  To  opiekunowie  medyczni
wspomagają  pacjentów  w  trudnych  sytuacjach,  pomagają  osobom  niesamodzielnym
w zaspokojeniu potrzeb życiowych, dbają o ich komfort i higienę. Czynności te wymagają
stałego i bliskiego kontakt z pacjentami. Powodowało to, że opiekunowie medyczny byli
szczególnie  narażeni  na  kontakt  z  osobami  potencjalnie  zakażonymi,  zwłaszcza  na
początku  pandemii,  kiedy  nie  wszystko  było  wiadomo  i  brakowało  jednoznacznych
procedur.

Jednak  również  i  opiekunowie  medyczni  byli  potencjalnym źródłem  nowych
zakażeń. Wiele osób pracuje w kilku miejscach – czy to oddziały szpitalne, czy DPS, czy
prywatne  domy.  Pracując  w kilku miejscach,  potencjalnie  mogli  oni  przenosić  wirusa
z  jednego  miejsca  do  drugiego,  chociażby  przechodząc  bezobjawowo  zakażenie.  Jak
i  w  przypadku  innych  wirusów  (chociażby  HIV  czy  HCV)  istnieje  możliwość,  by
zakażenie nie powodowało żadnych objawów lub objawy te były na tyle lekkie, że nie
zostały zauważone. Jest to o tyle groźne, że osoba z bezobjawowym zakażeniem może
przenosić dalej wirusa.

Stąd  powstał  pomysł,  by  osoby  pracujące  bezpośrednio  przy  pacjentach
zakażonych  lub  z  podejrzeniem  koronawirusa  pracowały  tylko  w  jednym  miejscu.
Opiekunowie  medyczni,  którzy  byli  zmuszeni  zrezygnować  z  innych  miejsc  pracy
otrzymali  za  to  rekompensatę.  Decyzja  ta  miała  na  celu  przede  wszystkim  dobro
pacjentów i ochronę ich zdrowia.
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Opiekunowie medyczni, którzy pracowali w placówkach medycznych, ale i DPS
pokazali,  jak  bardzo  jest  to  istotny  zawód,  jeśli  chodzi  o  bezpieczeństwo  pacjentów.
W trakcie pandemii pojawił się również pomysł, by bardziej wykorzystać możliwości tego
zawodu.  Opiekunowie  medyczni  zaczęli  pobierać  wymazy  do  testów  na  obecność
koronawirusa. Rozwiązanie te pozwoliło na zwiększenie ilości testów (nie tylko większa
ilość  próbek,  ale  i  odciążenie  diagnostów  laboratoryjnych,  którzy  nie  musieli  być
zaangażowani w pobieranie wymazów a wyłącznie w realizację testów laboratoryjnych),
dzięki  czemu szybciej  można było  otrzymać wynik.  Opiekunowie  medyczni  pobierali
wymazy  nie  tylko  u  osób  objętych  kwarantanną  w  ich  miejscu  zamieszkania,  ale
i w przygotowanych do tego namiotach.

Rozwiązanie  to  zostało  przyjęte  w  formie  prawa  -  art.  31  ustawy  z  dnia  14
sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony
zdrowia  w  związku  z  epidemią  COVID-19  oraz  po  jej  ustaniu.  Oznacza  to,  że
w przypadku ponownej sytuacji epidemii, opiekunowie medyczni ponownie będą mogli
wykonywać wymazy. Nie jest to zatem stała kompetencja.

Obecna sytuacja wymagała nieszablonowego podejścia, ale i pokazała jak duży
potencjał ma zawód opiekuna medycznego i jak jeszcze można go wykorzystać. Mając
wykształcenie  medyczne,  opiekunowie  medyczni  mogą  znacznie  łatwiej  przybrać
dodatkowe kompetencje,  które  powinny zostać  wprowadzone w ramach ustawy,  która
jasno  określi  takie  możliwości.  Mamy  nadzieję,  że  dalsze  działania  w  trakcie  i  po
zakończeniu  pandemii  będą  obejmowały  wszystkie  zawody  zaangażowane  w  system
opieki  zdrowotnej  i  będą  tak  tworzone,  przy  współudziale  wszystkich  zawodów,  by
najpełniej wykorzystać potencjał każdej grupy zawodowej.
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Flebotomista w Wielkiej Brytanii

Tekst na podstawie prezentacji Jacqui Hough 
Prezes Krajowego Towarzystwa Flebotomistów 

(President National Association of Phlebotomists) 

W latach 90 ubiegłego wieku ogromny niedobór wykwalifikowanego personelu
medycznego spowodował, że do pobierania krwi został zaangażowany personel, który nie
miał do tej pory takich kompetencji. Pozwalało to z jednej strony na odciążenie personelu,
który  do  tej  pory  pobierał  krew  (diagności  laboratoryjni  czy  pielęgniarki),  ułatwiało
zwiększenie  ilości  próbek,  czy  umożliwiało  wczesne  pobieranie  krwi,  szybsze
wykonywanie  testów  i  wypisywanie  pacjentów,  jednak  z  drugiej  strony  powodowało
szereg trudności, które należało rozwiązać. Ogromnym  wyzwaniem  było  zadbanie
o  jakość  próbki,  co  wymagało  odpowiedniego  szkolenia,  zadbanie  o  bezpieczeństwo
pacjenta czy współpraca z innymi zawodami.

Początkowo  nie  było  jednolitych  standardów  nauczania,  zatem  w  każdym
miejscu szkolenia i podejście do wykonywanych czynności było inne. Każda placówka
mogła mieć zatem własne standardy nauczania i niekoniecznie kładła nacisk na te same
aspekty fazy preanalitycznej.

W drugiej połowie lat 90 Ministerstwo Zdrowia Wielkiej Brytanii (Departament
of  Health)  wraz  z  Krajowym Towarzystwem Flebotomistów (National  Association  of
Phlebotomist) aby ujednolicić  kształcenie flebotomistów utworzyła Krajowe Standardy
Zawodowe  (National  Occupational  Standards).  Pozwoliło  to  na  podniesienie  jakości
pobierania  krwi  i  zaadresowanie  częstych  problemów,  które  pojawiają  się  w  fazie
preanalitycznej.

Szkolenie obejmowało nie tylko technikę pobierania krwi i możliwe komplikacje
i trudności, ale i komunikację, pierwszą pomoc, zmienne związane z fazą preanalityczną,
BHP, obsługę sprzętu, obsługę systemów komputerowych, rodzaje testów i ich cele czy
kontrolę  zakażeń.  Pozwoliło  to  również  na  wypracowanie  kryteriów,  które  powinien
posiadać dobry flebotomista – powinien być miły,  opiekuńczy,  empatyczny, cierpliwy,
z dobrym ogólnym wykształceniem, sprawny w komunikacji, zręczny, odporny na stres
i zwracać uwagę na szczegóły.
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Flebotomiści pracują w każdym środowisku, w tym na oddziałach płucnych i tam
gdzie  wymagane  są  respiratory.  Wspomagają  oni  również  onkologów  w  zakładaniu
wenflonów, zakładali wkłucia dożylne u pacjentów pediatrycznych, testowali na obecność
różnego rodzaju przeciwciał, wspierali oddziały SOR. W trakcie pandemii pobierali krew
również w domach czy od pacjentów przebywających na kwarantannie.

Podsumowując, utworzenie zawodu zawodu flebotomisty oceniane jest  bardzo
pozytywnie. Chociaż pozostały personel medyczny polega całkowicie na flebotomistach,
co powoduje spadek ich umiejętności w tym zakresie, to jednak dzięki temu pozostały
personel może skupić się na innych czynnościach. Jednak wprowadzenie tego zawodu
i jednolitych standardów nauczania pozwoliło na utworzenie profesjonalistów w zakresie
pobierania  krwi,  którzy  radzą  sobie  nawet  w  trudnych  sytuacjach,  którzy  zapewniają
najwyższą  jakość  fazy  preanalitycznej,  jak  również  mogą  przyspieszyć  proces
diagnostyki.
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Interdyscyplinarne  zespoły  terapeutyczne  –  rola  pielęgniarki  i
opiekuna medycznego

dr Beata Cholewka

                                                    
Współczesne pielęgniarstwo, zarówno to krajowe, europejskie a także światowe

tworzy swój nowy wizerunek. Zmieniają się kompetencje i zakres działań pielęgniarek,
powstają nowe dziedziny pielęgniarstwa oraz nowe obszary praktyki klinicznej, zwiększa
się  samodzielność  i  pewnym  przeobrażeniom  podlega  także  ich  rola  społeczno  –
zawodowa.   Pełniąc  swoje  dotychczasowe  funkcje  zawodowe oraz  podejmując  nowe,
w sposób świadomy i kompetentny ta grupa zawodowa systematycznie działa na rzecz
rozwoju praktyki pielęgniarskiej oraz etyki zawodowej. Wraz z rozwojem, wewnątrz tzw.
„systemu  pielęgniarstwa”,  następuje  też  proces  istotnych  zmian  spowodowany
zmieniającymi się priorytetami i potrzebami zdrowotnymi społeczeństw, systematycznym
rozwojem medycyny oraz kadr medycznych, co z kolei powoduje konieczność spojrzenia
na problem zakresu, struktury i kompetencji kadr zaangażowanych w realizację świadczeń
zdrowotnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest także ekonomizacja systemu ochrony
zdrowia  i  to  ona  wymusza  w pewien  sposób najbardziej  zasadne  rozwiązania  w tym
zakresie.  Kształcenie  pielęgniarek  i  położnych w Polsce  od  momentu  wejścia  do  UE
przeszło w praktyce swoiste  przeobrażenie.  Doszło do wielu zmian m. in.  zmienił  się
poziom  kształcenia. Zmianie uległy warunki pracy i jej organizacja.  Zawód ma obecnie
inną  rangę,  jest  zawodem  samodzielnym,  o  ugruntowanej  pozycji  stale  wzmacnianej
dzięki wieloletnim funkcjonowaniu ustawodawstwa zawodowego. Jest zawodem zaufania
publicznego i wreszcie jest zawodem w którym kształcenie odbywa się w myśl ustawy -
prawo  o  szkolnictwie  wyższym,  z  wyznaczonymi  na  poziomie  kraju  standardami
kształcenia  identycznymi  dla  każdej  uczelni  niezależnie  od  układu  właścicielskiego
w jakim funkcjonuje dany podmiot oraz od tego czy podlega ministrowi  zdrowia czy
ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. 

Każdy podmiot kształcący musi spełniać określone warunki co jest oczywiście
kontrolowane i sprawdzane w ramach istniejącego systemu jakości kształcenia oraz roli
jaka pełni Krajowa Rada Kształcenia Szkół Pielęgniarek i Położnych. Rola pielęgniarek
jest coraz bardziej doceniana w systemie ochrony zdrowia. Choć bywają przykłady które
trudno zaliczyć do potwierdzających tę  regułę,  to  jednak  tendencja jest  coraz lepsza,
społecznie ta grupa zawodowa ma stale wysoką pozycję w rankingu zawodów zaufania
społecznego  i  jest  społecznie  doceniana  i  jest  to  tendencja,  która  od  wielu  lat  jest
niezmienna.  Sytuacja  pandemii  pozwoliła  to  właśnie  potwierdzić.  Mówi  się  wprost
o  niezwykłej  roli  tego  personelu  i  to  w  ujęciu  nie  tylko  międzynarodowym  ale
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światowym. To Rok 2020 został ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek
i  Położnych   Rokiem Pielęgniarek  i  myślę,  że  sytuacja  na  świecie  daje  podstawę  to
udowodnić.  Jak wiele i w tym zakresie się zmieniło w samej Polsce w ostatnich latach
w szczególności zmiany które wpływają na pozycję tej grupy to większa samodzielność,
możliwość korzystania z uprawnienia zlecania leków (ordynacja leków na receptę) w tym
zlecanych  samodzielnie  co  ma  szczególne  znaczenie  w  realizacji  świadczeń  przez
pielęgniarki  w tak samodzielnych zakresach jak poz, długoterminowa opieka domowa,
opieka  hospicyjna,  pielęgniarstwo  nauczania  i  wychowania  i  wreszcie  świadczenia
specjalistyczne.   W   opracowaniu  są  rozwiązania  przygotowane  w  ramach  strategii
rozwoju pielęgniarstwa przygotowane jeszcze w roku  2018 przez ministerstwo zdrowia
jakim  są  porady  pielęgniarskie  realizowane  w  systemie  kontraktowym,  gdzie  jeszcze
w większym stopniu będzie można wykorzystać umiejętności  i  kompetencje tej  kadry
w systemie  promocji,  profilaktyki  i  bardzo  ważnej  edukacji  zdrowotnej  gdzie  jeszcze
brakuje  pewnych  rozwiązań  legislacyjno  organizacyjnych  dla  osiągnięcia  tego  celu.
Przykładów wykorzystania  wiedzy  i  umiejętności   pielęgniarek  w systemie  jest  coraz
więcej.  Nie  mniej  nie  sposób  realizować  tę  tendencję  w  sposób  nieograniczony,  bez
postawienia granicy przejmowania nowych kompetencji bez oddania pewnych na rzecz
innych grup zawodowych, które są obecne w systemie ochrony zdrowia. 

Taką grupą bardzo ważną dla właściwego pełnienia roli pielęgniarki w szeroko
rozumianym  systemie  ochrony  zdrowia  jest  zawód  opiekuna  medycznego.  Został
wprowadzony  do  systemu  ochrony  zdrowia  jako  nowy  zawód  medyczny,  zawód
pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej, na gruncie dążenia do
tego aby kompetencje pielęgniarek i położnych z tytułem licencjata pielęgniarstwa lub
licencjata  położnictwa  oraz  magistra  pielęgniarstwa  lub  magistra  położnictwa
odpowiednio wykorzystać w dynamicznie rozwijającym się sektorze opieki zdrowotnej,
przede  wszystkim  na  rzecz  poprawy  jakości  opieki  nad  pacjentem.  Uznano,  że  nie
wszystkie  czynności,  które  aktualnie  są  przypisane  kompetencyjnie  do  zawodu
pielęgniarki  lub  położnej,  muszą  być  przez  nie  wykonywane.  Pielęgniarki
i  położne  mogłyby  m.in.  koordynować  opiekę  nad  pacjentem,  a  zgodnie
z  tendencją  substytucji  usług  zdrowotnych,  niektóre  czynności  o  charakterze
pielęgnacyjno-opiekuńczym  mogłyby  być  wykonywane  przez  pomocniczy  zawód
medyczny,  który  jest  istotnym  wsparciem  zarówno  dla  pielęgniarek
i położnych, ale przede wszystkim dla pacjentów. W polskim systemie ochrony zdrowia
brakuje  szczegółowych  rozwiązań  dla   zawodu  pomocniczego,  którego  rolą  jest
współuczestniczenie  w  bezpośredniej  opiece  nad  pacjentem,  przy  jednoczesnym
wspieraniu pracy pielęgniarek i położnych. Nadal więc niezbędne i aktualne są działania
mające na celu ugruntowanie roli i zadań zawodowych opiekuna medycznego w ramach
interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych z opisanymi rolami dla członków tych
zespołów. Zawód opiekun medyczny jest zawodem wprowadzonym do systemu ochrony
zdrowia w 2007 r. Opiekun medyczny to osoba profesjonalnie przygotowana do pomocy
osobom chorym i  niesamodzielnym w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych
oraz podtrzymaniu podstawowej aktywności fizycznej i intelektualnej. 
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Aktualne regulacje prawne nie określają szczegółowo w sposób jednoznaczny
i całościowy wzajemnych relacji między członkami zespołu opiekuńczo-terapeutycznego,
w tym w szczególności zasad współpracy między opiekunem medycznym, a pielęgniarką.
Zawód opiekuna medycznego ma charakter  opiekuńczo-wspierający pacjenta,  a  zakres
jego kompetencji, w części dotyczącej podstawowej pielęgnacji pokrywa się z zakresem
kompetencji  pielęgniarek.  W  związku  z  tym  niezbędne  jest  uregulowanie  zasad
współpracy  opiekunów  medycznych  z  pielęgniarkami  w  taki  sposób,  aby  opiekun
wykonywał  działania  związane  z  podstawową  pielęgnacją,  co  odciąży  z  tych  zadań
pielęgniarki,  a  wysokospecjalistyczne  świadczenia  pielęgniarskie  będą  efektywniej
wykorzystane  w  systemie  opieki  zdrowotnej.  W  wielu  krajach  europejskich  zawody
pomocnicze są wykorzystywane w opiece zdrowotnej na dużo większą skalę niż w Polsce.
Zawody  pomocnicze  nie  są  zaliczane  do  tzw.  wskaźnika  opieki  pielęgniarskiej,  ale
stanowią  pomoc  w  opiece  nad  pacjentem  w  podstawowych  czynnościach
pielęgnacyjnych.

W  ramach  europejskich  tendencji  kształcenie  i  rozwój  asystentów  opieki
zdrowotnej  (HCA)  to  coraz  ważniejsza  kwestia  w  opiece  nad  pacjentami,
a systemy opieki zdrowotnej w coraz większym stopniu polegają na HCA wykonujących
coraz większą liczbę obowiązków. Pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w nadzorowaniu
pracy  tego  personelu  i  zapewniają  granicę   odpowiedzialności  między  pielęgniarką
a HCA. Dla  EFN (European Federation of Nurses Associations) , jako reprezentatywnej
instytucji reprezentującej  głos pielęgniarek w całej Europie, kluczowe stało się określenie
rozwoju tego obszaru w przyszłości. Obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem
trzech  „kategorii  pielęgniarek”,  oraz  profesji  współuczestniczącej  w  opiece  nad
pacjentem. 

W  przypadku  zawodu  pielęgniarki  niezwykle  ważne  jest,  aby  wyraźnie
zdefiniować podział  między rolą pielęgniarek a rolą „profesji  wspomagającej” tę rolę,
głównie z tego powodu, że w całej UE istnieją bardzo różne podejścia do  kształcenia
i regulacji dotyczącej zatrudniania.  EFN sformułowało w tym zakresie postulaty, które
sprowadzają się do -  wspierania następujących zasad: 

•  Jasne  określenie  linii  odpowiedzialności  między  zarejestrowaną  pielęgniarką  a  tzw.
„asystentem opieki zdrowotnej” 
• Zobowiązanie do stworzenia kompleksowych i spójnych ram gwarantujących, że HCA
mogą  zapewnić  bezpieczną  i  skuteczną  opiekę  oraz  ochronę  w  każdym  państwie
członkowskim. 
• Solidny system zapewniania jakości dla wszystkich programów HCA realizowanych w
poszczególnych państwach członkowskich 
• Zobowiązanie do ustawicznego kształcenia i szkolenia dla wszystkich HCA 
• Wymiana i ułatwianie najlepszych praktyk na poziomie UE. 
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Chociaż  istnieje  wyraźne  rozróżnienie  między  HCA  a  trzema  kategoriami
pielęgniarki, ważne jest, aby pielęgniarki i EFN nadawały kształt debacie na ten temat. 

Źródła:
Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. 
https://nipip.pl/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-Strategia-na-rzecz-rozwoju-piel
%C4%99gniarstwa-i-po%C5%82o%C5%BCnictwa-w-Polsce.pdf 

http://www.efnweb.be/wp-content/uploads/EFN-Position-Paper-on-Principles-
Underpinning-the-Development-of-HCAs-Fina

EFN – European Federation of Nurses Associations | EFN Workforce Matrix 3+1

Learning resources for HCAs and APs | Royal College of Nursing

Healthcare assistants in EU Member States: an overview | Request PDF - ResearchGate
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Pobieranie materiału mikrobiologicznego  na podstawie - SARS-Cov-
2 - problem  dnia dzisiejszego.

Danuta Kozłowska
Diagnostyka sp. z o. o

Dyrektor Medyczny

Uzyskanie  wiarygodnego  wyniku  jest  podstawowym  celem  wykonywanych
badań  diagnostycznych.  W  każdym  przypadku,  okoliczności   pobrania  materiału  są
istotnym  elementem, mającym wpływ na końcowy poziom jakości  wyniku .  Badania
mikrobiologiczne  są  istotnie  uzależnione  od  reprezentatywnego  pobrania  materiału
z miejsca ,  które jest wskazane  jako siedlisko  patogenu.

Obecna pandemia SARS-Cov-2 , w całej rozciągłości postępowań  przy pobraniu
materiału potwierdza, że powinien ten zabieg  wykonywać personel medyczny  bardzo
dobrze wyszkolony i z pełnym zabezpieczeniem sprzętowym . Obecnie do osób , które
nabywają takich uprawnień dołączają również Opiekunowie Medyczni na mocy Ustawy z
dnia  14  sierpnia  2020  roku-   „O  zmianie  niektórych  ustaw  w  celu  zapewnienia
funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu”.
Z wielka przyjemnością witamy takie rozwiązanie ponieważ osób , które  zajmują się
procesami  preanalitycznymi  związanymi  z  pobraniem  i  przygotowaniem  pobranego
materiału na odpowiednim poziomie  stale jest za mało. 
        

W przedstawionej prezentacji   omawiamy jak istotna jest  diagnostyka SARS-
Cov-2 .  Ogólny schemat diagnostyczny  . Drogi identyfikacji  wirusa i śledzenia drogi
serologicznej. Jako, że wykrywanie przeciwciał IgG anty-SARSCoV-2 stanowi podstawę
w  retrospektywnych  badaniach  epidemiologicznych,  mających  na  celu  ustalenie
rozpowszechnienia  zakażenia  w populacji.   Natomiast  aktualnie  metodami zalecanymi
w  celu  potwierdzenia  zakażenia  SARS-CoV-2  są  metody  molekularne,  wykrywające
materiał genetyczny wirusa . Istotnym jest prawidłowe pobranie materiału z nosogardzieli
najłatwiej dostępnego miejsca lokalizacji wirusa.
           

Właściwy  materiał,  prawidłowo  pobrany  i  odpowiednio  przesłany  do
laboratorium  jest  kluczowym  elementem  diagnostyki  laboratoryjnej  SARS  –CoV-2.
Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do uzyskania fałszywych wyników testu.
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Dlatego,  Diagnostyka  chętnie  się  podejmie  przeszkolenia  nowych  adeptów
w zakresie.  Mamy już przygotowane materiały . Jak należy przygotować i chronić osobę
pobierającą , jak przygotować sprzęt do pobrania i jak postępować z pacjentem .  Wstępne
szkolenie może odbyć się drogą on line. Natomiast zanim dana osoba będzie dopuszczona
do pobrania od pacjenta ,będzie  pracowała pod nadzorem, aż do uzyskania potwierdzenia
nabytych kwalifikacji. 
          

Liczymy też na to,  że jest  to  otwarcie drogi dla Opiekunów Medycznych do
dalszej współpracy w zakresie medycyny laboratoryjnej, aby podobną ścieżką można było
nabyć uprawnienia do pobierania innych materiałów biologicznych , a przede wszystkim
wykonywania zabiegu flebotomii – pobierania krwi żylnej.
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Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

mgr Bartosz Mikołajczyk
Psycholog

Opiekun medyczny jest  zawodem, który jest  szczególnie ważny w kontekście
opieki nad pacjentem. Pracując w różnych miejscach opiekunowie medyczni mają kontakt
z osobami z różnych środowisk, różnej płci, w różnym wieku, różnej narodowości czy
orientacji psychoseksualnej.

Jedną  z  istotnych  różnic  są  różnice  wynikające  z  danej  kultury,  które  mogą
powodować  problemy  w  opiece.  Pomimo  tego,  że  w  obecnych  czasach,  w  związku
z  łatwym  podróżowaniem,  na  oddziałach  szpitalnych  często  znajdują  się  pacjenci
z odmiennego kręgu kulturowego lub religijnego, to personel medyczny jeszcze często nie
wie jak odpowiednio zaopiekować się pacjentem, uwzględniając jego kulturę.

Różnice kulturowe mogą przejawiać się m.in. W:
• stylu wypowiadania się – w niektórych kulturach zdarza się, że wypowiedzi są

głośniejsze, co w innych może być odebrane jako agresja,
• różnej gestykulacji – niektóre gesty, dla nas neutralne, w innych kulturach mogą

być odebrane jako wulgarne,
• dystans  –  kultury  kolektywne  dopuszczają  mniejszy  dystans  pomiędzy

nieznajomymi niż indywidualne,
• dotyk – czasem dotyk, niezbędny do wykonania czynności higienicznych będzie

możliwy tylko przez osobę tej samej płci,
• kontakt wzrokowy – w niektórych kulturach będzie on bardziej intensywny niż

w innych,
• różne normy i wartości.

Istotna  również  jest  świadomość  chociażby  wymogów  dotyczących  jedzenia
(w niektórych kulturach niedopuszczalne będzie jedzenie np. wieprzowiny) czy podejścia
do leczenia. Stąd też świadomość opiekuna medycznego jakie są uwarunkowania danej
kultury może istotnie wpłynąć na jakość opieki oraz na zmniejszenie lęków i stereotypów.
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Ogólnopolskie  Stowarzyszenie  Opiekunów  Medycznych  planuje  rozszerzenie
treści,  które  przedstawione  będą  na  V  Ogólnopolskiej  Konferencji  Opiekunów
Medycznych  i  stworzenie  modułu  szkoleniowego,  który  będzie  opisywał  opiekę  nad
pacjentem w kontekście różnych kultur i religii.

Polecamy również książkę „Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem” pod red.
Katarzyny  B.  Głodowskiej,  Ewy  Baum,  Rafała  Staszewskiego  i  Ewy  Murawskiej.
Publikacja jest próbą ukazania potrzeb, problemów, a także wyzwań i nowych rozwiązań,
które powstają i mogą być zastosowane w pracy z pacjentem wywodzącym się z innego
kręgu kulturowego i religijnego.
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Narysuj to – myślenie wizualne w komunikacji.

mgr Paweł Łaszkiewicz
Psycholog, trener 

Flipowanie

Mam takie wrażenie, że cywilizacyjnie zatoczyliśmy pełne koło i wracamy do
pisma  obrazowego.  Zaczynaliśmy,  my  ludzie,  utrwalanie  naszej  komunikacji  robiąc
rysunki naścienne w jaskiniach i teraz w szczycie rozwoju coraz częściej posługujemy się
ikonkami,  piktogramami  i  rysunkami.  Jeśli  ktoś  ma  co  do  tego  jakieś  wątpliwości
proponuję  zobaczyć jak  wyglądają  wiadomości  w komunikatorach  młodszych,  ale  też
wielu starszych, użytkowników . Kciuk w górę, zamiast pisemnego wyrażania zgody,
emotikony zamiast nazywania uczuć i cała gama różnych obrazków, które przyspieszają
naszą komunikację. I jak mawia guru myślenia wizualnego – Gabriela Borowczyk – tak
miało być!

Nasze  mózgi  przyzwyczajone  są  do  przetwarzania  obrazów  i  robią  to
z  niebywałą  skutecznością.  Dużo  większą  niż  przetwarzanie  pisma.  Liczne  badania
wskazują,  że  przetwarzamy  obrazy  znacznie  szybciej  tekst,  rysunki  wspomagają
zapamiętywanie i odtwarzanie zapamiętanych treści. Wystarczy 13 milisekund żeby mózg
rozpoznał  znaczenie  obrazka.  Od  dawna  wykorzystujemy  to  m.in.  stawiając  znaki
drogowe.  Poza  tym język  wizualny  jest  wspólny,  niezależnie  od  tego  jakiego  języka
mówionego używamy na co dzień. Ikona uśmiechniętej buźki jest zrozumiała pod każdą
długością  i  szerokością  geograficzną.  Poza  tym  rysowanie  jest  angażujące.  I  chociaż
większość dorosłych ma przekonanie że nie umie rysować, to znakomita większość lubi to
robić.  Szkoląc  siebie  i  innych  od  wielu  lat  zauważyłem  pewną  prawidłowość  –  im
nudniejszy wykład, tym ładniejsze obrazki na marginesach. Rysowanie jest angażujące po
stronie rysującego, ale również wywołuje zaangażowanie po stronie odbiorcy. Dodatkowa
ikona,  mały  rysunek,  czy  prosta  ramka  zmieniają  odbiór  komunikatu  wywołując
mikroemocje  u odbiorcy.  Elementy graficzne wspomagają też  komunikację z  osobami
które mają trudności z mówieniem lub czytaniem. 

Myślenie wizualne, czy komunikacja wizualna, to oczywiście nie tylko rysunki.
Nie chodzi o to żeby tworzyć rebusy, ale żeby wykorzystując np. proste rysunki ułatwić
rozumienie  i  zapamiętywanie  treści.  Dlatego  też  wykorzystujemy  różne  elementy
począwszy od organizowania przestrzeni (pisanie w wyspach wyrazowych), poprzez tekst,
separatory  i  łączniki,  punktory,  strzałki,  pola  tekstowe,  ikonki  i  ludziki,  kończąc  na
wykorzystaniu  kodu  kolorystycznego  wyróżniającego  treści  i  ułatwiającego
i skupiającego uwagę na najważniejszych elementach. 
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I nie jest to żadna sztuka. Jeśli jesteś w stanie narysować to:

jesteś w stanie narysować wszystko. Im prostsze elementy graficzne tym lepiej. Zbyt duża
ilość  szczegółów  nie  pomaga,  a  zbyt  „ładne”  i  kolorowe  obrazki  rozpraszają  uwagę
i powodują, że odbiorca bardziej skupia się na formie niż na treści, a przecież nie o to nam
chodzi. Poznając proste techniki i triki rysować może nauczyć się każdy. 

Na kolejnych stronach znajdą Państwo przykłady tego, w jaki sposób można przekazywać
pacjentom informacje w formie graficznej.
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Protetyka narządu ruchu – dziś i jutro

mgr inż. Damian Szubski
Prezes Polskiego Towarzystwa

Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

Polskie Towarzystwo Ortotyki i  Protetyki Narządu Ruchu powstało w 2002 r.
Przez  kilka  lat  działalności  odbyło  się  wiele  zjazdów  naukowych  połączonych  z
warsztatami  praktycznymi  dla  osób  zainteresowanych  zagadnieniami  dobierania,
projektowania,  budowania,  dopasowywania  i  stosowania  wyrobów  medycznych
indywidualnych i seryjnych. Polskie Towarzystwo Ortotyki i  Protetyki Narządu Ruchu
zawsze  wspierało,  wspiera  i  wspierać  będzie  osoby  zajmujące  się  również  innymi
dziedzinami  dotyczącymi  narządu  ruchu,  a  także  sferą  opieki  i  pomocy  dla  osób
stosujących wyroby medyczne z uwagi na dysfunkcję narządu ruchu. Nasza grupa dąży
do zrzeszania osób współdziałających podczas procesu leczenia pacjentów z dysfunkcją
narządu ruchu, a także w trakcie fazy reintegracji. W związku z tym PTOiPr nawiązało
współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Opiekunów Medycznych, poczynając od
podpisania listu intencyjnego. Mamy nadzieję, że wykorzystując doświadczenie i wiedzę
swoich  członków oraz  partnerów wspieramy i  chronimy żywotnych  interesów branży
medycznej zarówno z punktu widzenia pacjenta jak i pracownika ochrony zdrowia.

Amputacja  kończyny  dolnej  to  często  skutek  długiej  i ciężkiej  choroby  lub
nieszczęśliwego  wypadku.  Najważniejszym  celem  zespołu  rehabilitacyjnego  jest
przywrócenie  mobilności  pacjentowi.  Jednak  aby  osiągnąć  ten  cel  –  zdobycie  jak
najwyższego  stopnia  niezależności,  potrzebna  jest  pomoc  osób  trzecich  –  opiekuna
medycznego,  pielęgniarki,  fizjoterapeuty,  technika  ortopedy  lub  inżyniera
biomedycznego. Skrócenie czasu od amputacji do założenia pierwszej protezy jest bardzo
ważne.  W  wielu  artykułach  branżowych  dowodzono,  że  wcześniejsze  uruchomienie
pacjenta  po  amputacji  ma pozytywny  wpływ na  jakość  chodu  oraz  jego  ogólny  stan
zdrowia. Dlatego niezmiernie ważna jest druga faza procesu rehabilitacji, mianowicie –
kształtowanie kikuta, w której powinni uczestniczyć: opiekunowie medyczni, pielęgniarki
i  fizjoterapeuci.  Po fazie pierwszej  – gojenia się ran – faza druga czyli  kształtowanie
kikuta będzie odgrywać kluczową rolę podczas dopasowywania leja protezowego. 

Na dzień dzisiejszy stosuje się kilka metod kształtowania kikuta:
    • bandażowanie,
    • pończochy kompresyjne,
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    • opatrunki sztywne (nie stosowane w Polsce).

Nowoczesną  metodą  kształtowania  i  tak  naprawdę  protetyką  „jutra”  stają  się  linery
sylikonowe. 

Fot.1. Przykład linerów sylikonowych przeznaczonych do użytku pooperacyjnego
[https://www.ossur.com/pl-pl/protetyka/leje-silikonowe/iceross-original-locking;
01.09.2020]

Linery  to  produkty  medyczne  o  stopniowo  malejącej  mocy  kompresji
zapewniające stosowanie spójnej terapii kompresyjnej. Stosowanie linerów prowadzi do
zmniejszenia  obrzęku,  pomaga  nadać  wstępny  kształt  kikutowi  przed  dopasowaniem
protezy  oraz  przyczynia  się  do  złagodzenia  bólów fantomowych,  a  także  skraca  czas
gojenia ran. Wszystkie te cechy pozwalają finalnie skrócić czas do dopasowania protezy i
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powrotu pacjenta do mobilności. Dostarczenie przez zakład ortopedyczny odpowiedniego
rozmiaru  linera  oraz  nauczenie  pacjenta  obsługi  produktu  –  daje  wymierne  korzyści
lecznicze.  Zdarza się czasami, że we wstępnej fazie leczenia pacjent nie radzi  sobie z
czynnościami  manualnymi  niezbędnymi  do  założenia  linera.  Wtedy  konieczna  jest
obecność rodziny lub opiekuna medycznego wsparta pomocą opieki pielęgniarskiej. Praca
grupowa  pozwala  spojrzeć  na  problemy  pacjenta  z  różnych  perspektyw.  Zgodnie  z
naszym  mottem  „Zawsze  działalność  zespołowa  jest  lepsza  od  koncepcji
indywidualnych”.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu jest dumny,
że w obecnych czasach poszczególne grupy medyczne nawiązują ze sobą współpracę i
wymieniają się swoimi doświadczeniami aby uzupełniać swoją wiedzę i tworzyć zespoły
interdyscyplinarne.  Mamy  nadzieję,  że  w  kolejnej  edycji  Ogólnopolskiej  Konferencji
Opiekunów  Medycznych  uda  nam  się  spotkać  w  zdrowszych  czasach,  uścisnąć  dłoń
i wymienić się poglądami. 
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Opiekun medyczny – rozwój przez całe życie

Krzysztof Tłoczek
Wiceprezes Zarządu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Opiekunów Medycznych

Każdy  zawód  medyczny  powinien  rozwijać  swoje  umiejętności.  Opiekun
medyczny nie jest wyjątkiem w tym zakresie. Rozwijać się można na wiele sposobów i
chociaż w pracy spotykamy się ze zróżnicowanymi zadaniami, to nie zawsze to wystarczy
by  optymalnie  rozwijać  swoje  możliwości.  Dodatkowo  utrudnieniem  jest,  że
wypracowanie niewłaściwych nawyków może spowodować,  że opiekunowie medyczni
nie  będą  chcieli  się  rozwijać  oraz  nie  będą  świadomi,  że  pewne  czynności  można
wykonać łatwiej i szybciej.

Na obecną chwilę katalog czynności, które może wykonywać opiekun medyczny
jest zamknięty i nie ma możliwości jego rozszerzenia. Chociaż pojawiły się pomysły na
umożliwienie opiekunowi medycznemu, jako dodatkowej kompetencji, pobierania krwi to
nie zostało to jeszcze wprowadzone. Niestety są szkoły i instytucje, które wykorzystują
niewiedzę w tym zakresie i oferują płatne szkolenia, które dotyczą pobierania krwi czy też
podawania leków podskórnie i dożylnie. Trzeba jednak pamiętać, że chociaż szkoły mogą
tworzyć  szkolenia  na  dowolny  temat,  to  uzyskanie  certyfikatu  ukończenia  takiego
szkolenia, nawet jeśli będzie wystawione na druku MEN, nie uprawnia do wykonywania
tych  czynności.  Takie  szkolenia  dają  wyłącznie  wiedzę,  której  opiekun medyczny nie
może wykorzystać w swojej pracy. Nawet jeśli w przyszłości zakres czynności zostanie
rozszerzony to z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że aby uzyskać nowe
kompetencje  trzeba  będzie  ukończyć  szkolenie  zgodne  z  nowymi  przepisami,  co
powoduje, że zdobywając teraz certyfikat i tak trzeba będzie powtórzyć szkolenie.

Jednak możliwość rozwoju kompetencji to nie tylko więcej umiejętności zawodowych. To
również  rozszerzanie  kompetencji  miękkich  takich  jak  radzenie  sobie  ze  stresem,
komunikacja  czy  przeciwdziałanie  wypaleniu  zawodowemu.  Takie  szkolenia  pozwolą
opiekunom medycznym znacznie lepiej współpracować z innymi czy komunikować się z
personelem  i  pacjentem.  Takich  szkoleń  jest  wiele  na  rynku,  Fundacja
OpiekunMedyczny.com.pl oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
realizowało wiele takich szkoleń i planuje je dalej realizować.

                                                                                 31



Ciekawą inicjatywą jest  również Akademia  Opiekuna Medycznego,  czyli  platforma e-
learningowa  przygotowana  przez  OSOM.  Na  niej  znajdziecie  wiele  prezentacji
dotyczących komunikacji, radzenia sobie ze stresem, współpracy w grupie czy też opieki
nad pacjentami. Znajdziecie tu też odnośniki do zewnętrznych, bezpłatnych szkoleń dla
opiekunów  medycznych.  Akademia  jest  dostępna  dla  członków  OSOM  całkowicie
bezpłatnie, a w jej ramach prowadzone są również wykłady i warsztaty szkoleniowe.

Poza tym warto dbać o rozwój czytając artykuły dotyczące opieki i pielęgnacji pacjenta.
Znajdziecie je w wielu miejscach, w tym na portalach przeznaczonych dla pielęgniarek.
Polecamy  jednak  dołączenie  do  grupy  Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia  Opiekunów
Medycznych na Facebooku,  na której  zamieszczanych jest  wiele interesujących treści,
które pozwolą na aktualizację i poszerzenie wiedzy.

32



Rola opiekuna medycznego na oddziale szpitalnym

Agnieszka Rucińska
Sekretarz Zarządu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Opiekunów Medycznych

Przyjęty  na  oddział,  pełen  obaw,  strachu  z  niepewności,  przerażony  swoją
niemocą z powodu choroby… pacjent czekający na jakąś bratnią duszę. Do sali wchodzi
lekarz,  chwilę  rozmawia  z  naszym chorym,  wychodzi.  Pojawia  się  pielęgniarka,  robi
swoje według zleceń, zamieni słowo- wychodzi. Pacjent zostaje sam ze swoimi obawami,
pytaniami,  przerażeniem… No  i  pojawia  się  opiekun  medyczny-  człowiek,  który  ma
chwilę by porozmawiać, wyjaśnić, wesprzeć dobrym słowem i pokazać, że razem damy
radę…

Jaka jest rola opiekuna medycznego na oddziale szpitalnym?

Kim jest osoba na tym stanowisku i kiedy powstał zawód to chyba wiemy i nie
będę tu przytaczać całej  historii.  Od 12 lat  to “cichy” pomocnik pielęgniarki. Użyłam
słowa „cichy” ponieważ do niedawna mało kto słyszał o tym zawodzie. Jednakże od kilku
lat, prężną pracą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych staramy się
wypromować opiekuna medycznego na rynku pracy, małymi krokami wprowadzając go w
skład zespołu terapeutycznego na oddziałach szpitalnych. Dzięki promocji, działalności i
staraniom Stowarzyszenia OSOM Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Rada Pielęgniarek i
Położnych oraz inne instytucje coraz bardziej  wyrażają chęć współpracy i  dostrzegają
potencjał w tym zawodzie. 

Podejmując  się  pracy  na  oddziale  szpitalnym należy  być  świadomym swojej
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, a także zaprezentować te wszystkie walory we
wspólnej pracy z całym zespołem terapeutycznym. Rola opiekuna medycznego w dobie
braków  personalnych  wśród  niszy  pielęgniarskiej  jest  bardzo  ważna.  Czynności
opiekuńcze i pielęgnacyjne otoczone psychologicznym wsparciem to nieodzowne trio w
poprawie jakości życia zestresowanego pacjenta, który właśnie został przyjęty na oddział
szpitalny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że pacjentowi przysługuje opieka holistyczna,
czyli całościowa w obrębie strefy bio-psycho-społecznej. Jest on podmiotem wszelkich
działań.  Jednak  żeby  to  funkcjonowało  musi  być  dobra  współpraca.  Aby  relacje  z
pacjentem były prawidłowe należy zbudować nić porozumienia i zaufania. Dobrze wiemy,
że zespół pielęgniarski nie ma czasu na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Tu
właśnie  naświetla  się  celowość  zawodu  opiekuna  medycznego.  Spełnia  on  rolę
bezpośredniego  łącznika  pomiędzy  pacjentem  a  pozostałą  częścią  zespołu
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terapeutycznego.  Opiekun  medyczny  musi  być  dobrym  obserwatorem  przy  każdym
chorym człowieku. Sprawując opiekę na oddziale należy dostrzegać wszelkie problemy i
potrzeby  pacjenta  wynikające  ze  stanu  zdrowia  i  skutków  hospitalizacji.  Ważnym
elementem jest również dostrzeganie potrzeb rodziny chorego człowieka, dla której często
takie sytuacją są ogromną nieznaną zmianą w życiu codziennym. Sam pacjent ale i jego
bliscy  potrzebują  wsparcia  i  pokierowania  w  nowych  sytuacjach.  Dobra  obserwacja,
przekazywanie  spostrzeżeń  i  wniosków pielęgniarce  lub  lekarzowi  to  kolejny  krok  w
osiąganiu pozytywnych wyników w procesie leczenia.

Zadaniem  opiekuna  medycznego  jest  również  kompensowanie  deficytów  w
samoopiece i samopielegnacji pacjenta. Należy pamiętać, że dbanie o higienę osobistą,
wygląd  czy  estetykę  otoczenia  warunkuje  komfort  psychiczny  w  trudnej  sytuacji  dla
chorego człowieka.  Stopniowe edukowanie,  pomoc w dostosowaniu stanu zdrowia do
życia  codziennego  daje  poczucie  bezpieczeństwa  i  wiarę  we  własne  siły.  Opiekun
medyczny  wykorzystując  swoją  wiedzę,  pomaga  także  pielęgniarkom  w  ścisłym
monitorowaniu chorych na oddziale, kontroluje parametry życiowe, zaś wszelkie zmiany
zgłasza zespołowi.  Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja w sytuacjach pogorszenia
stanu zdrowia pacjenta i podjęcie odpowiednich działań. Wszystko o czym była mowa do
tej pory wskazuje na bardzo ważną rolę opiekuna medycznego na oddziale szpitalnym.
Łagodzenie dolegliwości wynikających z choroby, pomoc w zapobieganiu zakażeniom i
infekcjom,  ochrona  przed  urazami  fizycznymi  poprzez  asekurację  w  czasie
przemieszczania  się,  zapewnienie  poczucia  bezpieczeństwa,  prowadzenie  profilaktyki
przeciwodleżynowej, stosowanie udogodnień, kontrola stanu skóry, wsparcie w procesie
leczenia,  pomoc  w  wykonywaniu  czynności  dnia  codziennego  z  zachowaniem
prawidłowej  higieny  ciała,  kontrola  łaknienia  i  pragnienia,  rozpoznawanie  bieżących
problemów i dostrzeganie potrzeb pacjenta, wsparcie psychiczne i pomoc w akceptacji
charakteru choroby i pożądanego trybu życia. Kto z zespołu terapeutycznego w szpitalu
ma na to czas, by pacjent był podmiotowym centrum w procesie leczenia? Te wszystkie
argumenty pokazują jak istotna jest obecność opiekuna medycznego na oddziale oraz jak
ważną pełni on rolę. 

Przez  kilka  ostatnich  lat,  jako  Ogólnopolskie  Stowarzyszenie  Opiekunów
Medycznych  uczestniczyliśmy  w  wielu  konferencjach  i  spotkaniach  na  różnych
szczeblach. Ogromnie cieszy fakt, że zawód opiekuna medycznego budzi coraz większe
zainteresowanie w środowisku medycznym. Przedstawiciele Ministerstwa, Naczelna Rada
Pielęgniarek  i  Położnych  czy  Dyrektorzy  szpitali  i  ośrodków  są  bardzo  pozytywnie
nastawieni  do  współpracy  i  dostrzegają  ogromna potrzebę  stworzenia  etatów dla  tego
zawodu.  Ogólnopolskie  Stowarzyszenie  Opiekunów  Medycznych  podjęło  już  wiele
kroków w dążeniu do wprowadzenia tego zawodu w koszyk świadczeń gwarantowanych,
co zapewne stanie się lada chwila. Dzięki temu szpitale ośrodki ZOL, ZOZ czy Hospicja
będą miały fundusze na etaty i Opiekun Medyczny na stałe wejdzie w skład personelu
medycznego  tych  instytucji.  Pamiętajcie  także  o  tym,  że  wiedza,  umiejętności,
profesjonalizm  i  dobra  współpraca  z  całym  zespołem  terapeutycznym  to  Wasza
wizytówka zapewniająca szacunek zawodu i pozytywny
wizerunek. 
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Co to?

Ogólnopolskie stowarzyszenie opiekunów medycznych to inicjatywa 
mająca na celu jednoczenie opiekunów medycznych i działanie na rzecz 
zmian podnoszących jakość opieki w placówkach ochrony zdrowia jak i 
warunków pracy opiekuna medycznego.

Jak mogę wspierać stowarzyszenie?

To sami członkowie stowarzyszenia decydują o działaniach 
stowarzyszenia. Jeśli masz swoje pomysły podziel się nimi! Chętnie je 
zrealizujemy. Ale potrzebujemy również „obserwatorów” - im będzie nas 
więcej w stowarzyszeniu tym więcej będziemy mogli zadziałać.

Kto może zostać członkiem?

Każda osoba która jest w trakcie nauki na kierunku opiekun medyczny lub 
też już zdobyła dylom.

Jak zostać członkiem?

To proste! Pobierz i wypełnij deklarację członkowską dostępną na stronie 
stowarzyszenia. Deklarację można wysłać pocztą lub mailem na 
kontakt@opiekunmedyczny.org przy składaniu deklaracji należy opłacić 
wpisowe (10 zł) oraz składkę członkowską za obecny rok (100 zł). 
Wszystkie wnioski muszą być zatwierdzone przez zarząd, jednak jeśli 
wszystkie warunki zostały spełnione to jest to tylko formalność. 

Dołącz do nas – razem możemy więcej!
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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 nest bank 66 2530 0008 2018 1028 2174 0001

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