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dniach 17–19 września 2015 r. odbył się IX Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjolo-

gicznych i Intensywnej Opieki. Organizatorem byli PTPAiIO 
oraz Evereth Publishing Sp. z o.o. W pierwszym dniu odbyła 
się inauguracja IX Zjazdu PTPAiIO, w sali konferencyjnej 
malowniczo położonego hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. 
Podczas inauguracji wystąpili zaproszeni goście, którym 
uroczyście wręczono członkostwo honorowe za szczególne 
zasługi na rzecz rozwoju pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki w Polsce, tj.: Danucie Dyk, Angelice 
Marciszewskiej oraz Zdzisławowi Bujasowi z Łodzi.

Program naukowy Zjazdu objął szeroką tematykę zagad-
nień związanych z nauką, praktyką oraz etyką w pielęg-
niarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki. Wśród 
prelegentów i prowadzących sesje znalazło się wiele osób 
z regionu łódzkiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
pierwsza sesja: „Prawo w OAiIT – przeszkody bądź możliwości.” 
Poruszona została kwestia poziomu wiedzy pielęgniarek 
anestezjologicznych na temat samodzielności zawodowej oraz 
znajomości podstawowych aktów prawnych regulujących 
wykonywanie zawodu, nasilenia zjawiska przekraczania 
kompetencji wśród pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących 
na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, błędów 
wykonawczych/zdarzeń niepożądanych. Niestety, w codzien-
nej praktyce zawodowej personel pielęgniarski niejedno-
krotnie przekracza swoje kompetencje zawodowe, co często 
wynika z niezrozumienia zakresu obowiązków, zwyczajów 
panujących na danym oddziale oraz wielu innych przyczyn. 

Należy pamiętać, że za przekroczenie swoich uprawnień grozi 
odpowiedzialność zawodowa, cywilna oraz karna. Ponadto 
należy się liczyć z moralnymi konsekwencjami takiego postę-
powania wobec chorego, nad którym sprawowana jest opieka 
pielęgniarska.

W sesji drugiej poruszona została tematyka ratownictwa 
wodnego. Prelegenci omawiali współpracę jednostek systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) z jednostkami 
współpracującymi z systemem PRM na przykładzie prowadzo-
nej akcji powodziowej w latach 2009–2010 w województwie 
podkarpackim, specyfikę prowadzenia akcji ratowniczej na 
wodzie (Jezioro Solińskie), wypadki utonięć na terenie pod-
karpackim i warmińsko-mazurskim w latach 2010–2014. 
Według statystyk w roku 2013 na terenie Polski utonęło 
709 osób, w 2014 roku liczba ta wyniosła 646, natomiast 
w 2015 roku – jeszcze przed rozpoczęciem wakacji i sezonu 
urlopowego (od maja do końca czerwca) – utonęły 74 osoby. 
Mimo akcji profilaktycznych, prowadzonych m.in. przez 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) i Policję 
oraz informacji w mediach przestrzegających o konsekwencjach 
niewłaściwego zachowania nad wodą, liczba osób, które tracą 
życie w wodzie jest zatrważająca. Pomimo dużej dostępności 
krytych pływalni, znaczna część Polaków nie potrafi pływać, 
a najskuteczniejszą formą zapobiegania wypadkom utonięć 
jest właśnie powszechna umiejętność pływania. Z zebranych 
danych wynika, że co roku przyczynami utonięć są: nadmierna 
brawura osób kąpiących się (zwłaszcza po spożyciu alkoholu), 
brak rozpoznania zbiornika wodnego, brak dostatecznych 
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umiejętności pływackich, wypadnięcie z łódki lub jachtu oraz 
niekorzystanie ze środków ratunkowych i asekuracyjnych  
(np. kamizelek), ponadto kąpiel w miejscach niestrzeżonych, 
a także brak nadzoru osób dorosłych nad dziećmi. Biorąc pod 
uwagę rozwój turystyki i sportów wodnych oraz dostępność 
wypoczynku nad wodą, potrzebna jest dobrze wyszkolona 
służba ratownicza. W gminach natomiast powinny znaleźć 
się środki finansowe na organizacje bezpiecznych, strzeżonych 
miejsc do kąpieli. W sesji tej przedstawiono metodę kształcenia 
za pomocą pacjenta symulowanego, która została wprowadzona 
już w 1979 roku w Szkocji w szkoleniach z zakresu ratownictwa 
specjalistycznego.

Drugiego dnia odbyła się również sesja trzecia, której 
moderatorami były Bogumiła Snopek i Teresa Sycz. Podczas 
sesji przedstawione zostały zagadnienia na temat opieki nad 
pacjentem wentylowanym mechanicznie oraz problematyka 
wentylacji domowej. W tej sesji wystąpiła przedstawicielka 
okręgu łódzkiego PTPAiIO mgr Marika Ogrodnik z OKAiIT 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego 
w Łodzi. Przedstawiła prezentację na temat pielęgnowania 
pacjenta z niewydolnością oddechową w przebiegu zaostrze-
nia POChP leczonego za pomocą nieinwazyjnej wentylacji 
na podstawie studium przypadku. Sesja zgromadziła dużą 
liczbę słuchaczy. Problematyka wentylacji domowej cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem, ponieważ jest to w pewnym 
sensie nowy rozdział w dziedzinie medycyny i stanowi nowe 
wyzwanie dla pielęgniarek anestezjologicznych, które podej-
mują się opieki nad chorymi wentylowanymi w warunkach 
domowych.

W sesji czwartej plenerowej odbyły się pokazy ratownictwa 
wodnego na przystani hotelowej nad brzegiem jeziora Tałty. 

Sesja piąta poświęcona była dziecku w obliczu OAiIT, jej 
moderatorami byli Elżbieta Janiszewska i Paweł Witt. W sesji 
wystąpili m.in. przedstawiciele OIPiP z Łodzi oraz z Instytutu 
CZMP. Prelegentka mgr Katarzyna Babska przedstawiła specy-
fikę pracy pielęgniarki podczas prowadzenia dializy otrzewno-
wej u dziecka przebywającego w OIOM wymagającego terapii 
nerkozastępczej. Zwróciła uwagę na zakres opieki, jaką zespół 
dializacyjny podejmuje w kooperacji z zespołem anestezjolo-
gicznym. Jest to przykład całościowej opieki, opartej na dobrej 
współpracy różnych specjalności jako przyszłości pielęgniarstwa 
specjalistycznego, w którym autonomiczne pielęgniarstwo 
nefrologiczne włącza się w opiekę sprawowaną w OIT.

„Ból ostry u dzieci – czy wszystko o nim wiemy?” jako 
poważny problem medyczny poruszyła mgr Jolanta Łoś 
(Instytut CZMP w Łodzi). Na podstawie dostępnej literatury 
przybliżyła uczestnikom zjazdu tematykę doświadczania bólu 
u dziecka w każdej grupie wiekowej, rolę pielęgniarki w identy-
fikacji pacjenta cierpiącego, a także sposoby niwelowania bólu. 
Pomimo tego, że już w 1995 roku Amerykańskie Towarzystwo 
Leczenia Bólu uznało ból za piąty parametr życiowy i pomimo 
doniesień, iż ból może być już odczuwany w okresie życia 
prenatalnego, podejście do cierpienia jest w dalszym ciągu 
niewystarczające. Brak stosowania na szeroką skalę „wielo-
torowej” terapii, niedostosowanie działań przeciwbólowych 

do poziomu natężenia bólu (m.in. cztery kategorie zabie-
gów operacyjnych), brak prowadzenia systematycznej oceny  
dolegliwości bólowych za pomocą dostępnych standaryzo-
wanych narzędzi, brak dokumentacji dotyczącej pomiarów 
natężenia bólu i zastosowania postępowania zgodnie z reko-
mendacjami uśmierzania bólu powodują, iż w dalszym ciągu 
pacjenci, którzy znajdują się pod opieką personelu medycznego 
niepotrzebnie cierpią.

Kolejna prelegentka mgr Wioletta Cedrowska-Adamus 
(Instytut CZMP w Łodzi) zwróciła uwagę na długofalowe 
znaczenie opieki pielęgniarskiej mającej na celu optymalizację 
rozwoju zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego noworodków 
urodzonych przedwcześnie, leczonych na oddziale intensyw-
nej opieki neonatologicznej (OITN). W swojej wypowiedzi 
szczególny nacisk położyła na wsparcie i edukację rodzin 
dzieci z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia zaburzeń roz-
wojowych. 

Ponadto omawiano rolę i zadnia pielęgniarki w opiece 
nad pacjentem z nieprawidłowymi wartościami amoniaku 
w surowicy krwi, zespół stresu pourazowego (PTSD) u rodzi-
ców dzieci hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii  
noworodka oraz zapewnienie im wsparcia i pomocy psycholo-
gicznej, zastosowanie uporczywej terapii, jak również metody 
hipotermii kontrolowanej, tj. selektywnego chłodzenia mózgu 
u noworodków w zamartwicy okołoporodowej.

Sesja szósta poruszała zasady dobrej praktyki – strategii 
pielęgnowania pacjenta dorosłego z założonym krótkotermi-
nowym centralnym cewnikiem naczyniowym – w postaci 
zaleceń PTPAiIO. Zalecenia i wytyczne opracowane przez 
PTPAiIO powinny być znane każdej pielęgniarce pracującej 
na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, jak rów-
nież wszędzie tam, gdzie przebywają pacjenci z dostępem 
naczyniowym. Przedstawiono również procedurę dezynfekcji 
skóry i pielęgnacji pacjenta na oddziałach intensywnej terapii  
dorosłych i dzieci jako profilaktykę zakażeń szpitalnych na 
podstawie przeglądu światowej literatury. Ponadto omówiono 
nowoczesne rozwiązania w zakresie higieny pacjenta – projekt 

„Dbamy o higienę” oraz nowoczesną pielęgnację pacjenta na 
oddziale intensywnej terapii.

Tematem sesji siódmej było „Za i przeciw intensywnej 
terapii”. W sesji tej poruszano problematykę stosowania 

„uporczywej (daremnej) terapii” w celu podtrzymania funk-
cji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłużają jego 
umieranie, wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub narusze-
niem godności pacjenta. Podjęto próbę odpowiedzi na wiele 
nurtujących pytań: „Co w sytuacji, gdy nasze działania nie 
przynoszą pożądanych rezultatów?” „Jak długo kontynuować 
terapię?” „Kiedy można – a nawet trzeba – powiedzieć stop, 
kiedy poddajemy się, już nie pomagamy, a tylko przedłużamy 
cierpienie?” „Kto powinien taką decyzję podjąć?” „Jaka jest, 
a jaka powinna być rola pielęgniarki w procesie podejmowa-
nia decyzji o zaprzestaniu daremnego leczenia?” „Czym jest 
profesjonalne towarzyszenie choremu w procesie umierania?” 

„Jak rozmawiać z bliskimi pacjentów?” „Czy jesteśmy do tego 
przygotowani?” „Czy zgodnie z obiegową opinią personel 
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oddziałów intensywnej terapii jest przyzwyczajony do większej 
liczby zgonów?” „Czy na pewno można przyzwyczaić się do 
widoku umierających pacjentów?”. Postępująca technicyzacja 
działań terapeutycznych, pośpiech, braki personalne i zmę-
czenie grożą zagubieniem tego, co w opiece nad pacjentem 
najważniejsze: człowieczeństwa, pochylenia się nad cierpieniem, 
niekiedy tylko towarzyszenia pacjentowi. Poważny problem 
stanowi komunikacja personelu, etyczne i religijne wątpliwości 
dotyczące stosowania uporczywej terapii oraz brak wsparcia 
psychologicznego i duchowego – zarówno dla rodziny, jak 
i personelu medycznego.

Sesja siódma stanowiła bardzo ciekawą sesję plakatową. 
Dokonano w niej m.in. oceny przekonań na temat kontroli 
bólu wśród pacjentów Poradni Leczenia Bólu Szpitala Woje-
wódzkiego nr 2 w Rzeszowie, oceny wiedzy na temat pierwszej 
pomocy wśród motocyklistów jako aktualności terminu „dawca 
organów”, zastosowania terapii ECMO u pacjenta z zespołem 
ARDS, symulacji jako narzędzia w edukacji medycznej. Waż-
nymi poruszanymi tematami były zaburzenia snu u pacjentów 
leczonych na oddziale intensywnej terapii, które utrudniają 
działanie mechanizmów obronnych, prowadząc do zmniejsze-
nia odporności organizmu oraz pogorszenia funkcji poznaw-
czych i emocjonalnych. Zwrócono uwagę na postępowanie 
z bólem u osób niekomunikatywnych, na odleżynę jako zda-
rzenie niepożądane i jej profilaktykę z zastosowaniem sprzętu 
Flexi-Seal oraz wsparcie społeczne jako istotny modyfikator 
jakości życia pacjentów chorych na nowotwory w bezpośrednim 
okresie przedoperacyjnym.

Tematem sesji dziewiątej były wyzwania intensywnej terapii 
dotyczące sepsy, ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego jako 
głównej przyczyny zgonów w OIT, problemów pielęgnacyjno-

-rehabilitacyjnych w zespole POEMS – bardzo rzadkiej odmianie 
szpiczaka plazmocytowego, pacjenta bariatrycznego, opieki 
nad pacjentem po transplantacji płuc oraz ECMO jako części 
nowoczesnej intensywnej terapii pacjentów z niewydolnością 
oddechową. Prelegentka mgr Ewelina Kuligowska z Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego 
w Łodzi przedstawiła problem jakim jest bakteryjna koloni-
zacja drzewa oskrzelowego u pacjentów w OIT na podstawie 
badania przeprowadzonego w oparciu o analizę dokumentacji 
medycznej 51 pacjentów leczonych na Oddziale Klinicznym 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK Nr 1 na przełomie 
września 2013 r. i lutego 2014 r. Istotne dane stanowiły wyniki 
uzyskane z wymazów pobieranych przy przyjęciu chorego do 
oddziału (przedsionek nosa, jama ustna) oraz wyniki badania 
popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL). Najczęstszymi 
szczepami drobnoustrojów wyizolowanych w badaniu BAL 
były: MRSA (ang. methicillin-resistant Staphylococcus ureus, 
Klebsiella pneumoniae oraz Acinetobacter Baumanii). Bardzo 
ważnym aspektem jest prowadzenie kompleksowej toalety 
jamy ustnej oraz działania profilaktyczne redukujące ryzyko 
wystąpienia VAP (ang. ventilator-associated pneumonia), tj. 
zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną.

Tematem przewodnim ostatniej dziesiątej sesji były wyzwa-
nia w anestezjologii – studium przypadków. Uwagę skupiono 

na problemie trudnych dróg oddechowych w warunkach 
szpitalnych i pozaszpitalnych u dorosłych oraz pointubacyj-
nego uszkodzenia tchawicy. Przedstawiono również specyfikę 
znieczulenia ogólnego w chirurgii tarczycy z zastosowaniem 
neuromonitoringu, indukcję nadciśnienia śródbrzusznego 
u pacjentek operowanych laparoskopowo, dokonano prze-
glądu narzędzi badawczych stosowanych do oceny poziomu 
satysfakcji ze znieczulenia oraz przedstawiono wyniki badań 
związanych z kontaminacją standardowych opakowań rękawic 
diagnostycznych.

Z ogromną przyjemnością gościliśmy przedstawiciela 
lekarzy anestezjologów prof. Waldemara Machałę z WAM–CKD 
w Łodzi, który został poproszony o przewodniczenie Radzie 
Naukowej Zjazdu, wraz z Dorotą Ozgą poprowadził również 
ww. Sesję. Przedstawił prelekcję na temat ciągle aktualnej 
tematyki płynoterapii okołooperacyjnej. Wykład zgromadził 
liczną grupę słuchaczy podczas którego profesor podkreślił 
ogromną wartość pracy pielęgniarki anestezjologicznej w kon-
tekście bliskości i zaufania jakim obdarowywana jest ta grupa 
zawodowa przez pacjentów.

W IX Zjeździe PTPAiIO wzięło udział 843 uczestników 
z 14 regionów Polski. Region łódzki reprezentowany był przez 
61 pielęgniarki/pielęgniarzy anestezjologicznych z wiodących 
ośrodków medycznych. Podczas trwania konferencji odbywały 
się wystawy sprzętu medycznego, farmaceutyków, a także cie-
kawe warsztaty tematyczne prowadzone przez firmy medyczne 
związane z opieką nad pacjentem, nowoczesnymi rozwiąza-
niami na bloku operacyjnym jako poprawą bezpieczeństwa 
pacjenta i personelu oraz polskimi wyrobami w codziennej 
praktyce pielęgniarskiej (zakładanie elektrody do czasowej 
stymulacji serca, kaniulacja dużych naczyń, znieczulenie 
regionalne).

Wszystkie nowinki, ciekawe rozwiązania, sprzęt wysokiej 
klasy wywołały duże wrażenie na uczestnikach. Zorgani-
zowany Zjazd przyczynił się w dużej mierze do możliwości 
wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy oraz podziwiania 
mazurskich krajobrazów. Wszyscy obecni otrzymali ciekawe 
materiały szkoleniowe i drugie wydanie kwartalnika – oficjalne 
pismo naukowe PTPAiIO ,,Pielęgniarstwo w anestezjologii 
i intensywnej opiece”. Inicjatywę czasopisma wsparło swoją 
afiliacją pięć Towarzystw: Polskie Towarzystwo Żywienia Kli-
nicznego, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towa-
rzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskie Stowarzyszenie 
Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych. Zachęcamy do 
czynnego uczestnictwa w kolejnych konferencjach oraz pub-
likowania artykułów i prac naukowych wszystkich członków 
PTPAiIO oraz Koleżanki i Kolegów Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Łodzi. Serdeczne podziękowania składamy 
organizatorom tegorocznego Zjazdu oraz Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Łodzi za umożliwienie uczestni-
czenia w niej.

Elżbieta Janiszewska, Katarzyna Babska
Wioletta Cedrowska-Adamus


