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dniach 21–23 września 2017 roku odbył się X Zjazd Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych 

i Intensywnej Opieki. Był on dla nas wszystkich szczególny, bo 
połączony z Jubileuszem XX-lecia istnienia PTPAiIO w Polsce. 
Organizatorem byli PTPAiIO oraz Evereth Publishing Sp. z o.o. 
jako Patronat Medialny.

W X Zjeździe PTPAiIO wzięło udział ponad 900 uczestni-
ków, w tym wielu specjalistów zarówno z kraju, jak i z zagra-
nicy (ze Słowacji, Czech, Hiszpanii, Szwecji), przedstawiciele 
z 14 regionów Polski oraz 41 firm wystawienniczych. Była 
to jedna z większych konferencji w Polsce. Region łódzki 
reprezentowany był przez 46 pielęgniarki/pielęgniarzy aneste-
zjologicznych z wiodących ośrodków medycznych. Głównym 
sponsorem była Firma Medtronic.

Inauguracja X Zjazdu odbyła się w sali konferencyjnej malow-
niczo położonego Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Patronat 
Honorowy nad konferencją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
– prof. dr hab. Maria Kózka z UJ oraz Burmistrz Karpacza 
– Radosław Jęcek. Bogaty program naukowy Zjazdu dotyczył 
zagadnień związanych z nauką, praktyką oraz etyką w pielęg-
niarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki.

Dzień pierwszy
Uroczystą galę inauguracyjną: Od przeszłości do teraźniej-
szości 1997–2017 r. rozpoczął film wspomnieniowy* z okazji 

XX-lecia PTPAiIO zrealizowany przez Evereth Publishing. 
Prezes PTPAiIO Paweł Witt oraz przedstawiciel Evereth 
Publishing Katarzyna Markiewicz powitali zgromadzonych: 
pielęgniarki i pielęgniarzy anestezjologicznych z całego kraju, 
Komitet Organizacyjny i Naukowy, Zarząd Główny PTPAiIO, 
członków honorowych PTPAiIO, Grupę Roboczą ds. Praktyki 
PTPAiIO, przewodniczące 14 oddziałów regionalnych, Polskie 
Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, przed-
stawiciela Europejskiej Federacji Pielęgniarek Intensywnej 
Opieki – EfCCNa, zagranicznych gości, firmy medyczne. 
Uroczyście wręczono statuetki Oskara, składając podzięko-
wania wyróżnionym osobom za wieloletnią pracę na rzecz 
PTPAiIO, zaangażowanie oraz wkład w rozwój pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki w Polsce. Statuetki 
otrzymali: Laura Wołowicka, Tadeusz Szreter, Danuta Dyk, 
Jacek Zajączek, Angelika Crystal Marciszewska, Zdzisław 
Bujas, Paweł Witt, Anna Zdun, Małgorzata Jadczak, Dorota 
Ozga, Wioletta Mędrzycka-Dądrowska, Aleksandra Gutysz-
-Woźnicka, Dorota Pilch.

Dzień drugi
Tematem pierwszej sesji była płynoterapia okołooperacyjna 
i w intensywnej terapii. Prof. Waldemar Machała z USK im. 
WAM w Łodzi przybliżył zagadnienie optymalnej płynote-
rapii śródoperacyjnej oraz współczesne zasady płynoterapii 
okołooperacyjnej. W marcu 2017 roku przeprowadzono 

badanie płynowe, którego celem była ocena zjawiska, jakim 
jest śródoperacyjne przetaczanie płynów. Do płynoterapii nie 
przywiązuje się należytej uwagi. Należy dołożyć starań, aby 
przetaczać krystaloidy i koloidy zbilansowane, unikając o ile 
to tylko możliwe 0,9% NaCl. Nie należy zapominać również 

o tym, że objętość przetaczaną stanowią również preparaty 
krwiopochodne, które należy wliczać do bilansu płynowego. 
Znajomość zasad przetaczania płynów dobranych indywi-
dualnie do pacjenta, może przyczynić się do jego szybszego 
wyzdrowienia.

Kolejnym prelegentem była Marzena Zielińska, która 
omówiła terapię płynową u dzieci: Czy dzieci można trakto-
wać jak małych dorosłych? Płyny infuzyjne, które stanowią 
stały element terapii szpitalnej, są lekami i, jak każde inne 
lekarstwo, mają swoje określone wskazania do zastosowania, 
a niewłaściwie podawane mogą doprowadzić do rozwoju wielu 
groźnych powikłań. Terapia płynowa u dzieci, ze względu na 
ogromną różnorodność rozwojową w tej grupie pacjentów, 

dodatkowo musi uwzględniać szczególne wymagania związane 
z poszczególnymi etapami rozwoju. W terapii płynowej istotne 
są zarówno objętość przetaczanych płynów, jak i ich skład. 
Przetaczanie płynów infuzyjnych w dużej objętości niesie 
ze sobą ryzyko istotnych zmian w stężeniu poszczególnych 
składowych osocza, wynikające głównie z rozcieńczenia. 
Osmolalność wybieranych płynów powinna odpowiadać 
osmolalności osocza. Zgodnie z wytycznymi towarzystw 
europejskich, a przede wszystkim – Europejskiego Towarzy-
stwa Anestezjologów (European Society of Anaesthesiology 

– ESA) w terapii płynowej śródoperacyjnej u dzieci powinno 
się przetaczać płyny o osmolalności i zawartości sodu zbliżonej 
do wartości fizjologicznych (tak, by uniknąć hiponatremii), 
zawierające od 1–2,5% glukozy (celem uniknięcia hipoglikemii, 
lipolizy lub hiperglikemii) oraz wzbogacone o aniony będące 
prekursorami bikarbonatu.

Paweł Witt poruszył problematykę bezpiecznej linii infu-
zyjnej. Mając na uwadze fakt, że to pielęgniarka jest odpowie-
dzialna za prawidłowe odczytanie zlecenia lekarskiego, przy-
gotowanie infuzji oraz prawidłową podaż leków pacjentowi 
ważne jest przestrzeganie odpowiednich procedur, znajomość 
obowiązujących wytycznych i rekomendacji, a także przede 
wszystkim instrukcji obsługi sprzętu jednorazowego do podaży 
leków drogą dożylną. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
fakt, iż oświadczenie producenta oraz instrukcja obsługi 
sprzętu, dołączone do opakowania zbiorczego, pozostają 
w randze aktu prawnego. W bezpiecznej infuzji najważniej-
sze są przede wszystkim: edukacja i szkolenie (bezpieczna 
praktyka, procedury, wytyczne, instrukcje); odpowiedni 
dobór kaniuli i miejsca wprowadzenia; higiena rąk, techniki 
aseptyczne, przygotowanie skóry; kaniulacja naczyń obwo-
dowych; stosowanie opatrunku w miejscu wkłucia. Podczas 
spotkań warsztatowych z pielęgniarkami wiele kontrowersji 
budzi temat stosowania zamkniętych i otwartych systemów 
infuzyjnych. Ważne jest zrozumienie, czym jest każdy z tych 
systemów w odniesieniu do definicji NIOSH (National Insti-
tute for Occupational Safety and Health), zgodnie z którą 
zamknięty system infuzyjny to urządzenie, które nie dokonuje 
wymiany niefiltrowanego powietrza lub zanieczyszczeń z oto-
czeniem. System zamknięty to system bezpieczny zarówno 
dla pacjenta, jak i dla personelu medycznego. To bezpieczne 
opakowanie i dobry, bezpieczny sprzęt jednorazowy. Zgodnie 
z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej nr 2010/32/EU z dnia 
10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej 
dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami 
w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy stosować sprzęt 
i rozwiązania, które zmniejszają ryzyko zranienia i zakłucia 
u personelu.

W sesji drugiej poświęcono uwagę zakażeniom w oddzia-
łach anestezjologii i intensywnej terapii. Skuteczność antybio-
tykoterapii jest podstawowym warunkiem zwalczania zakaże-
nia, a tym samym zapobiegania wystąpienia sepsy lub wstrząsu 
septycznego z niewydolnością wielonarządową. Aby antybio-
tykoterapia była skuteczna, musi spełniać określone warunki. 
Ten temat podjęła Urszula Zielińska-Borkowska.
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Poruszono również problem zakażeń Clostridium difficile 
i innych oraz przedstawiono zalecenia praktyki pielęgniarskiej 
w odniesieniu do bakterii NDM w OIT, jak również omówiono 
skuteczną profilaktykę zakażeń krwi w świetle zaleceń i badań 
klinicznych. Istotnym problemem klinicznym jest niezamie-
rzona hipotermia okołooperacyjna jako czynnik zwiększający 
ryzyko powikłań.

W tej sesji przedstawiono długo wyczekiwane Zalecenia 
Grupy Roboczej ds. Praktyki PTPAiIO w sprawie wytycznych 
dotyczących pielęgnowania jamy ustnej i nosowej u dzieci 
w OIT, które jest bardzo ważnym elementem zapobiegania 
powikłaniom związanym z zakażeniami szpitalnymi i prowa-
dzeniem wentylacji mechanicznej. Zagadnienia te opracowały: 
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Dorota Pilch i Aneta Kubisa. 
Dobór techniki oraz preparatów zależy od wieku dziecka oraz 
jego stanu klinicznego. Płytka nazębna obecna zarówno na 
zębach mlecznych, jak i stałych stanowi źródło patogenów. 
W efekcie dochodzi do kolonizacji jamy ustnej i gardła oraz 
wzrostu rozwoju ryzyka zapalenia płuc związanego z wenty-
lacją mechaniczną (Ventilator-Associated Pneumonia – VAP). 
W OITP na alokację flory bakteryjnej do płuc najbardziej nara-
żone są osoby zaintubowane, szczególnie z wykorzystaniem 
rurki intubacyjnej bez mankietu uszczelniającego. Ponieważ 
u chorych zaintubowanych, wentylowanych respiratorem, brak 
jest fizjologicznego oczyszczania jamy ustnej – wzrasta ryzyko 
wysychania śluzówek i ich uszkodzenia. Podobny problem 
związany z niekorzystnym działaniem tlenu na śluzówki jamy 
ustnej występuje u osób poddawanych tlenoterapii biernej 
bądź wentylacji nieinwazyjnej.

Sesja trzecia dotyczyła zagadnienia wielokulturowości 
w pielęgniarstwie. Zjazd zaszczycili swoją obecnością goście 
zagraniczni. Obrady otworzył wykład prezentujący wyniki 
badań międzynarodowego projektu MICE–ICU „Kompetencje 
kulturowe polskich pielęgniarek w OIT”. Wyniki projektu 
wskazały na wysokie wyniki we wszystkich pozycjach mie-
rzących kompetencje kulturowe personelu pielęgniarskiego 
oraz duże zainteresowanie rozwojem wiedzy i umiejętności 
w zakresie opieki nad zróżnicowanymi kulturowo pacjentami 
w OIT. Mimo to dalszego doskonalenia wymagają umie-
jętności wyszukiwania informacji i materiałów na temat 
różnych kultur.

Kolejne wystąpienie, zaprezentowane przez Evę Barkestad 
ze Szwecji, dotyczyło przeszkód organizacyjnych i znaczenia 

„burzenia murów” w oddziałach intensywnej terapii (obstacles 
of hierarchies and the importance of breaking walls in ICU). 
W nieustannie zmieniającym się świecie, w mnogości kultur 
i religii, przed zespołami oddziałów OIT stoi przede wszyst-
kim niezwykle trudne zadanie zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjentom. W tym celu konieczne jest kreowanie organizacji 
otwartej na odmienność, opartej na komunikacji, przywódz-
twie i pracy zespołowej.

Swoje prezentacje przedstawili również Gemma Via Cla-
vero z Hiszpanii: Różne podejście do opieki pielęgniarskiej 
w oddziałach intensywnej terapii w Hiszpanii i Szwecji – na 
podstawie doświadczeń z udziału w programie wymiany 

pielęgniarskiej Europejskiej Federacji Pielęgniarek Intensyw-
nej Opieki (European Federation of Critical Care Nursing 
Associations – EfCCNa).

Ivana Nytra, Darja Jarosowa, Renata Zelenikowa z Czech 
omówiły: Kompetencje kulturowe pielęgniarek w Republice 
Czeskiej, a Roman Pareznik ze Słowenii scharakteryzował: 
Organizację intensywnej opieki w Słowenii.

W sesji czwartej poruszona została problematyka leczenia 
bólu w świetle nowych standardów. W wykładzie na temat: 

„Analgosedacja i leczenie bólu u dorosłego pacjenta w warun-
kach oddziału intensywnej terapii” – prof. dr hab. n.med. 
Jerzy Wordliczek zwrócił uwagę na zbyt częste lekceważenie 
bólu w oddziałach OIT. Wykazano, że 50–70 proc. pacjentów 
leczonych w oddziałach intensywnej terapii cierpi z powodu 
bólu dłużej niż 24 godziny, co w połączeniu z towarzyszącym 
bólowi lękiem może skutkować zwiększonym wyrzutem endo-

gennych katecholamin, wzrostem zużycia tlenu, nadkrzepli-
wością, hipermetabolizmem i immunosupresją a w przyszłości 
wystąpieniem PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder).

Kolejne wystąpienie zapadło w pamięci słuchaczy. Dr n. 
med. Urszula Zielińska-Borkowska przedstawiła nagranie, 
w którym swoje wspomnienia i doświadczenia na temat 
pobytu w szpitalu i leczenia opowiedział były pacjent oddziału 
intensywnej terapii. Pacjent śpi, ale też czuje i pamięta.

Rolę i zadania pielęgniarki w ocenie bólu pacjenta w OIT 
oraz behawioralną ocenę bólu zaprezentowała Aleksandra 
Gutysz-Wojnicka. Ocena bólu powinna być jednym z pod-
stawowych elementów procedury zarządzania bólem w OIT. 
W wypadku chorych niezdolnych do samooceny natężenia 
dolegliwości bólowych zaleca się ocenę bólu za pomocą skal 
behawioralnych: BPS (Behavioral Pain Scale) – dostępna 
w polskiej wersji językowej lub CCPOT (Critical-Care Pain 
Observation Tool). Za pomocą skali BPS dokonuje się oceny 
trzech obszarów u pacjentów w analgosedacji, wentylowanych 
mechanicznie: wyrazu twarzy, reakcji ruchowych kończyn 
górnych i synchronizacji z respiratorem. Niezbędnym warun-
kiem wdrożenia w praktyce wybranej skali jest przeprowa-
dzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia personelu wraz 
ze sposobami interpretacji otrzymanych wyników i dalszego 
postępowania.

Najnowsze spojrzenie na kwestię uśmierzania bólu poope-
racyjnego przedstawiła Renata Zajączkowska, zwracając uwagę 
na rolę efektywnej terapii przeciwbólowej w zmniejszaniu 
ryzyka powikłań, skracaniu okresu hospitalizacji oraz obni-

żaniu kosztów leczenia. Prelegentka zaprezentowała multimo-
dalną strategię postępowania łączącą techniki znieczulenia 
przewodowego i skojarzonej analgezji systemowej, którą uważa 
się aktualnie za optymalny sposób terapii bólu pooperacyjnego. 
Innym – prostym, skutecznym i bezpiecznym – sposobem 
postępowania może być także znieczulenie nasiękowe rany 
operacyjnej, wykonane jako pojedyncza interwencja lub tech-
nika ciągła dzięki zaimplantowaniu cewnika do rany.

Ważną rolę odgrywają także koanalgetyki (lidoakina, keta-
mina, gabapentynoidy), które pozwalają na redukcję dawek 
stosowanych leków opioidowych i zmniejszają częstotliwość 
oraz nasilenie nieprzyjemnych powikłań tj. pooperacyjnych 
nudności i wymiotów (PONV).

Ostatnim wykładem czwartej sesji była prezentacja: ,,Rola 
pielęgniarki anestezjologicznej w okołooperacyjnym leczeniu 
bólu w chirurgii klatki piersiowej – znaczenie blokad central-
nych” autorstwa Małgorzaty Knap i Danuty Cybulak. Istotną 
rolę w dobrej organizacji leczenia bólu odgrywają wielody-
scyplinarne wyszkolone zespoły złożone z farmaceutów oraz 
lekarzy i pielęgniarek z oddziałów anestezjologii i chirurgii. 
Dzięki ich pracy, systematycznej ocenie natężenia bólu, nad-
zorowi i szybkiemu reagowaniu na zmiany zgodnie z przy-
gotowanymi standardami postępowania, chorzy otrzymają 
wysokiej jakości świadczenie w zakresie leczenia bólu.

Dzień trzeci
W sesji piątej (Varia/Różne) przegląd literatury, dotyczący 
zaburzeń snu u osób hospitalizowanych w oddziale intensyw-
nej terapii przedstawiły: Katarzyna Lewandowska, Wioletta 
Mędrzycka-Dąbrowska i Katarzyna Kwiecień-Jaguś. Autorki 
dokonały przeglądu piśmiennictwa z ostatnich 10 lat. Dłu-
gotrwały brak snu u pacjentów leczonych w OIT utrudnia 
działanie mechanizmów obronnych, prowadząc do zmniejsze-
nia odporności organizmu oraz pogorszenia funkcji poznaw-
czych i emocjonalnych. Zaburzenia snu mogą skutkować 
wystąpieniem niepokoju, który zwiększa aktywność układu 
współczulnego. Głośna praca monitorów jest najczęstszym 
czynnikiem zakłócającym sen pacjentów na OIT w godzinach 
nocnych, należy więc podejmować wieloaspektowe interwencje 
minimalizujące czynniki zakłócające sen.

Zalecenia Grupy Roboczej ds. Praktyki PTPAiIO w sprawie 
postępowania okołooperacyjnego, mającego na celu uniknięcie 
niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych, zapre-
zentowali: Katarzyna Czyż-Szypenbejl, Hanna-Krukowska-

-Sitek, Małgorzata Jadczak, Anna Zdun i Paweł Witt. Zabieg 
operacyjny, stosowane podczas niego znieczulenie oraz warunki 
sali operacyjnej wpływają na zaburzenia termoregulacji i przy-
czyniają się do obniżenia temperatury głębokiej u pacjentów 
oraz narażają na liczne powikłania okołooperacyjne. Zespół 
anestezjologiczny powinien dołożyć wszelkich starań, aby 
zapewnić pacjentom komfort termiczny oraz utrzymać ich orga-
nizm w stanie normotermii. Niezwykle ważna w tym procesie 
jest rola anestezjologicznego personelu pielęgniarskiego.

O roli dokumentu w aspekcie roszczeń pacjentów o zakaże-
nie szpitalne – protokole kontroli wewnętrznej w OIT – mówiła 
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego – Beata Ochocka. We współczesnym szpitalnictwie 
nadzór nad zakażeniami szpitalnymi (Healthcare-Associated 
Infections – HAI) uznano za jedno z najważniejszych kryteriów 
jakości, a zagadnienia związane z kontrolą infekcji stały się 
priorytetem w zarządzaniu opieką zdrowotną. HAI są ceną, 
jaką człowiek płaci za postęp cywilizacyjny. Wiadomo, że 
około 5–10 proc. osób nabywa jedną lub więcej infekcji i to 
w trakcie pobytu w nowoczesnych placówkach bogatych 
krajów rozwiniętych. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 
2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, kierownicy szpitali lub zespołów zakładów 
opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, są zobo-
wiązani do wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu 
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych.

Bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu 
w OIT w myśl obowiązujących przepisów potwierdza w imieniu 
kierownika placówki kontrola wewnętrzna, prowadzona od 
2010 roku, która obejmuje ocenę ryzyka wystąpienia zakażeń 
oraz procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaź-
nym, a także ocenę profilaktyki terapii infekcji. Na koniec sesji 
Katarzyna Majda poruszyła temat bezpieczeństwa pacjenta 
objętego opieką anestezjologiczną poprzez zapobieganie 
przenoszeniu drobnoustrojów na dłoniach personelu.

Podczas Konferencji odbywały się wystawy sprzętu 
medycznego, farmaceutyków, sesja plakatowa, a także ciekawe 
warsztaty tematyczne prowadzone przez firmy medyczne na 
temat m.in. praktycznych aspektów profilaktyki zakażeń dróg 
oddechowych, wentylacji i monitorowania pacjentów w OIT, 
wentylacji nieinwazyjnej (tryby wentylacji, obsługa respiratora, 
dobór masek twarzowych), ochrony personelu i bezpieczeń-
stwa pacjenta, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, 
RKO w zgodzie z wytycznymi ERC, bezpiecznych i przyjaznych 
dla pacjenta metod mocowania rurek tracheotomijnych, 
nieinwazyjnego mocowania przewodów infuzyjnych, drenów 
i cewników, leczenia odleżyn, bezpieczeństwa znieczulenia 
(nowoczesne stanowisko anestezjologiczne), antydyskryminacji 
(w postrzeganiu innych) oraz nowoczesnych metod aktywnej 
mobilizacji pacjenta w kontekście ergonomii pracy personelu 
oddziałów intensywnej terapii.

Podsumowując: bliskość malowniczych Karkonoszy wraz 
z widokiem na Śnieżkę i znana już gościnność Hotelu Gołę-
biewski w Karpaczu oraz możliwość wymiany doświadczeń 
z koleżankami i kolegami z całego kraju sprawiły, że X Jubi-
leuszowy Zjazd PTPAiIO został przez wszystkich uznany za 
bardzo udany.

Elżbieta Janiszewska, Aneta Bronka

*film wspomnieniowy z okazji XX-lecia PTPAiIO: 
www.youtube.com/watch?v=0jvmFptOleo

Wykazano, że 50–70 proc. pacjentów 
leczonych w oddziałach intensywnej terapii 
cierpi z powodu bólu dłużej niż 24 godziny. 
Pacjent śpi, ale też czuje i pamięta. 


