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W dniach 26–28 września 2013r. odbyła się Międzynarodo-
wa Konferencja Naukowa i viii Zjazd Polskiego Towa-

rzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, 
nad którą patronat naukowy objął Uniwersytet Medyczny we 
Wrocławiu, patronat honorowy Burmistrz Karpacza oraz Euro-
pean federation of Criticale Care Nursing associations (efccna). 
Patronatem medialnym była Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa 
Polskiego, Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej oraz 
Sztuka Pielęgnowania. Program naukowy Zjazdu obejmował 
szeroką tematykę zagadnień związanych z nauką, praktyką 
oraz etyką w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej 
opieki. Zjazd odbył się w malowniczo położonym hotelu Gołę-
biewski w Karpaczu, a wykład inauguracyjny dotyczący udziału 
pielęgniarki w społeczeństwie wielokulturowym przedstawił 
członek honorowy ptpaiio prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter. 
Omówiono również 2 lata prac grupy roboczej ds. praktyki 
w pielęgniarstwie anestezjologicznym ptpaiio oraz wyniki 
wdrażania Karty czynności pielęgniarki anestezjologicznej na 
stanowisku znieczulenia. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się I sesja dotycząca bezpieczeństwa pracy, aspektów etycznych 
i obciążeń związanych z pracą pielęgniarek w anestezjologii 
i intensywnej terapii. Uczestnicy tej Sesji po skończonych 
wykładach aktywnie włączyli się do dyskusji i skorzystali 
z możliwości zadawania nurtujących pytań do Konsultanta 
Krajowego w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Opieki, 
dr hab n. med. prof. nadzw Danuty Dyk. W Sesji ii poruszona 
została tematyka obecności rodziny w trakcie resuscytacji oraz 
oczekiwań rodzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach 
intensywnej terapii. Sesja iii dotyczyła kompetencji i odpowie-
dzialności pielęgniarki w anestezjologii, intensywnej terapii, 
medycynie ratunkowej. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
wykład na temat doskonalenia zawodowego, znaczenia procesu 
zgłaszania i monitorowania zdarzeń niepożądanych w szpitalu 
oraz znajomości zasad leczenia bólu pooperacyjnego oddziałów 
zabiegowych, jak również transplantacji i osobistego stosunku 
personelu do przeszczepiania narządów. O doskonaleniu za-
wodowym pielęgniarek anestezjologicznych mówili prof. dr 
hab. n. med. Jozef Novotn z republiki Czeskiej oraz dr hab. 
Jaroslav Stanciak ze Słowacji. Podczas iv Sesji przedstawione 
zostały zagadnienia i aktualne wytyczne dotyczące powikłań 
septycznych dostępu naczyniowego przez prof. Wojciecha 
Gaszyńskiego ze Szpitala im. Barlickiego z Łodzi. Równie 
interesującym tematem była „Płynoterapia w stanach zagroże-
nia życia” omówiona przez dr Tomasza Wiśniewskiego z usk 
im. wam – csw w Łodzi. Ostatni dzień Zjazdu poświęcony 
był pielęgniarstwu anestezjologicznemu i intensywnej opiece 
pediatrycznej, w którym poruszono temat dotyczący zastoso-

wania hipotermii kontrolowanej u noworodków, tlenoterapii 
hiperbarycznej oraz znieczulenia do cięcia cesarskiego i relacji 
matka – dziecko.

Ważnym aspektem tegorocznego viii Zjazdu był czynny 
udział dwóch uczestniczek konferencji. W Sesji iii swoją pracę 
naukowo-badawczą na temat „Znajomości zasad leczenia bólu 
pooperacyjnego wśród personelu pielęgniarskiego oddziałów 
zabiegowych” przedstawiła mgr Aneta Siwienko z usk im. wam 

– csw w Łodzi. W sesji v pediatrycznej mgr Agnieszka Maj-
chrzak z Instytutu czmp w Łodzi przedstawiła swoje badania na 
temat „Jakości życia pacjentów i ich rodzin po wieloetapowym 
leczeniu zespołu niedorozwoju lewego serca (hlhs)”. Zainspi-
rowana postawą rodziców, którzy mając do wyboru kilka dróg, 
walczą o każdy dzień bycia razem, postanowiła sprawdzić jak 
wychowywanie ciężko chorego, niepełnosprawnego dziecka 
wpływa na jakość życia całej rodziny. Obecnie na pierwszym 
etapie wprowadzane jest leczenie hybrydowe jako alternatywa 
łącząca techniki kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii. 
Jednak bez podjęcia działań medycznych hlhs jest wadą letalną, 
dziecko ginie w ciągu pierwszego miesiąca życia. Pacjenci z nie-
dorozwojem lewego serca nigdy nie będą w pełni zdrowe, jednak 
doskonale przystosowują się do tej „nienormalnej” sytuacji. 
Przestrzeganie reguł narzuconych przez chorobę jest dla nich 
szkołą odpowiedzialności za własne zdrowie. Racjonalizacja 
ich życia powoduje, że już we wczesnym dzieciństwie potrafią 
różnicować związki pomiędzy swoimi zachowaniami a prze-
biegiem choroby. Celem podjętych badań była ocena jakości 
życia w różnych jego sferach. Wielkie znaczenie ma aspekt 
emocjonalny, który wpływa na budowanie więzi rodzinnych 
i konstruowanie postaw wobec nowych, trudnych doświadczeń. 
Nie mniej istotny jest wymiar ekonomiczny i jego determinu-
jący wpływ na poziom życia. Kolejnym kryterium jest proces 
socjalizacji dziecka obciążonego ciężką wrodzoną wadą serca. 
iczmp jako ośrodek referencyjny przyjmuje pacjentów z całej 
Polski i nie tylko. Zazwyczaj noworodek rodzi się w Instytucie 
czmp. W zależności od stanu zdrowia dziecko trafia do Kliniki 
Kardiologii lub Neonatologii i w możliwie najszybszym czasie 
poddawane jest I etapowi operacji. Po operacji pacjent trafia na 
oddział pooperacyjny, dalej do Kliniki Kardiochirurgii. Pierw-
sze zabiegi u dzieci z hlhs w ośrodku łódzkim przeprowadzono 
w 1994 r. Najstarszym pacjentem, który przebył wszystkie 
etapy operacji jest Sebastian, obecnie ma 18 lat, w przyszłym 
roku zdaje maturę. U około 400 pacjentów przeprowadzono 
różne etapy trzyetapowej procedury. Wyniki leczenia w iczmp 
są porównywalne do wyników światowych. W 2014 r. nastąpi 
otwarcie nowego Centrum Kardiochirurgicznego w Łodzi, co 
pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów a tym samym 

poprawi komfort leczenia i przyczyni się do podniesienia 
standardów opieki pielęgniarskiej. 

Prace obydwu prelegentek zostały opublikowane w książ-
ce „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 

– wybrane aspekty postępowania” część ii oraz w pierwszym 
oficjalnym, specjalistycznym czasopiśmie naukowym ptpaiio 

„Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” wy-
chodzącym naprzeciw oczekiwaniom środowiska pielęgniarek 
anestezjologicznych. Celem czasopisma jest gromadzenie 
i upowszechnianie informacji o praktyce, teorii i badaniach 
naukowych w tej trudnej dyscyplinie medycznej. Wysoki 
poziom merytoryczny przedstawionych prezentacji wpłynął 
na poszerzenie wiedzy i dostrzeżenie w nowym świetle wielu 
zagadnień związanych z pracą w anestezjologii i oddziałach 
intensywnej opieki. 

W viii Zjeździe ptpaiio wzięło udział 760 uczestników 
z 14 regionów Polski. Region łódzki reprezentowany był 
przez 44 pielęgniarki/pielęgniarzy anestezjologicznych z wio-
dących ośrodków medycznych. Podczas trwania konferencji 
odbywały się wystawy sprzętu medycznego, farmaceutyków, 
a także ciekawe warsztaty tematyczne prowadzone przez fir-
my medyczne, tj. rozpoznawanie i postępowanie w stanach 
zagrożenia życia, ciągła terapia nerkozastępcza, prewencja 
uszkodzeń skóry u pacjentów w oit, krytyczne punkty kontroli 
linii naczyniowej, zastosowanie produktów Oral Care w pro-
filaktyce vap, zastosowanie stymulacji i technik komunikacji 
pozawerbalnej z pacjentem w oit oraz imprezy integracyjne. 
Wszystkie nowinki, ciekawe rozwiązania, sprzęt wysokiej klasy 
wywołały duże wrażenie na uczestnikach, którzy otrzymali 
certyfikaty oraz 10 punktów edukacyjnych. Karpacz to jed-
no z piękniejszych miejsc, słynące niegdyś z poszukiwania 
skarbów, a Karkonosze to malownicze góry dla wszystkich 
spragnionych obcowania z naturą i podziwiania pięknych 
jesiennych krajobrazów. Wszyscy uczestnicy Zjazdu mieli 
możliwość zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania 
swojej wiedzy, podziwiania cudów natury, relaksu i wymiany 
doświadczeń na gruncie międzynarodowym. Gorąco zachę-
cam do czynnego uczestnictwa w kolejnych konferencjach 
oraz publikowania artykułów i prac naukowych wszystkich 
członków ptpaiio oraz Koleżanki i Kolegów Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. 

Serdeczne podziękowania składam organizatorom tego-
rocznej Międzynarodowej Konferencji, Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Łodzi za umożliwienie uczestni-
ctwa w niej oraz szczególne podziękowania dla mgr Elżbiety 
Janiszewskiej, przewodniczącej ptpaiio – oddziału łódzkiego 
za okazaną mi życzliwość i wsparcie. 

 

Wykład 
otwarty 
Sekretarza 
Generalnego 
Royal College 
of Nursing –
Petera 
Cartera

Zapraszamy na wykład otwarty Sekretarza Gene-
ralnego i Dyrektora Wykonawczego Royal College 
of Nursing, jednej z największych Koło Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego przy UM w Łodzi oraz 
Katedra Nauczania Pielęgniarstwa Wydziału Nauk 
o Zdrowiu UM w Łodzi organizacji pielęgniarskich 
w Europie, zrzeszającej prawie 400 tys. pielęgniarek 
w Wielkiej Brytanii oraz członka Zarządu Europejskiej 
Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN). 

Peter Carter – OBE, MCIPD CCMI (Companion of 
Chartered Institute of Management) – reprezentuje 
największą na świecie organizację działającą także 
jako związek zawodowy pielęgniarek, pracowników 
opieki zdrowotnej, pracowników społecznych, stu-
dentów. Przed objęciem funkcji w RCN przez 12 lat 
pełnił funkcję Chief Executive of the Central and 
North West London Mental Health NHS Trust, jed-
nego z największych funduszy zajmujących się zdro-
wiem psychicznym. Wcześniej zajmował też szereg 
klinicznych i kierowniczych stanowisk w Hertfordshire, 
Bedfordshire i Londynie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2013 r.  
o godz. 10.00 w Auli ckd s. 1.27 (ii piętro) ul. Po-
morska 251

Temat wystąpienia będzie dotyczył obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarek 2013: 

„Niwelowanie różnic: Milenijne Cele Rozwoju 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8”

Uprzejmie przypominamy, że w 2011 r. gościli-
śmy Davida Bentona – Naczelną Pielęgniarkę (CEO) 
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, najważniejszej 
organizacji na świecie, natomiast 5 grudnia zaszczyci 
nas obecnością Peter Carter, nie przegap okazji, możesz 
spotkać się, wysłuchać wykładu, zadawać pytania. 

Wykład będzie tłumaczony na język polski, 
wstęp wolny.

 mgr AGNIESZKA MAJCHRZAK

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
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