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Rekomendacje dotyczące postępowania 
z pacjentem z NTM
Violetta Madeja

Najnowsza wiedza pielęgniarska podparta aktual-
ną wiedzą medyczną - tak w skrócie można by 
nazwać wydany w listopadzie dokument, zatytu-

łowany „Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach 
kontynencji”. Opracowane przez środowisko wytycz-
ne to krok w stronę podno-
szenia jakości udzielanych 
świadczeń i bezpieczeństwa 
pacjentów.
Jakość opieki nad pacjenta-
mi zmagającymi się z nie-
trzymaniem moczu to te-
mat, wokół którego od wielu 
lat toczą się dyskusje. - Ta 
jakość znalazła odzwiercie-
dlenie właśnie w przygotowa-
nych przez środowisko reko-
mendacjach, których założenia 
szły w kierunku podnoszenia 
bezpieczeństwa pacjentów. 
Rekomendacje dają również 
bezpieczeństwo samej pielę-
gniarce oraz położnej, która 
na ich podstawie może działać 
w oparciu o standardy i pro-
cedury. W efekcie będą mogły 
udzielać świadczeń nie tyl-
ko zgodnie z literą obowią-
zującego prawa, ale przede 
wszystkim zgodnych z aktu-
alną wiedzą medyczną - pod-
kreśliła Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. 
To właśnie w ramach prac samorządowego zespołu, 
do którego zaproszono pielęgniarki oraz położne, wy-
pracowano rekomendacje bazujące na dokumentach 
stworzonych m.in. przez kanadyjskie środowisko pie-
lęgniarskie. - NRPiP stoi na stanowisku, że polski system 
ochrony zdrowia znajduje się w takim momencie, w któ-
rym wydanie tego typu standardów jest konieczne - oceni-
ła wiceprezes Łodzińska. Dodała, że władze samorządu 

pielęgniarek i położnych liczą, iż ostatecznie uda im się 
przekonać władze resortu zdrowia do opublikowania 
rekomendacji w formie zarządzenia lub rozporządze-
nia Ministerstwa Zdrowia. - Jest to dla nas istotne, gdyż 
nada dokumentowi odpowiednią rangę i nie będzie genero-
wać pola do dyskusji - wyjaśniła Mariola Łodzińska.

Opracowywane rekomen-
dacje dotyczące zaburzeń 
kontynencji z początko-
wo małej broszury w toku 
prac rozrosły się do dużego, 
75-stronicowego dokumen-
tu, kompleksowo obejmują-
cego zagadnienia związane 
z rolą pielęgniarki i położ-
nej, stosowaniem rekomen-
dacji w praktyce, planami 
opieki, standardami opieki, 
czy wreszcie konkretnymi 
rekomendacjami dla prak-
tyk pielęgniarki i położnej. - 
Dodatkowo, w załączniku do 
głównego dokumentu, zawar-
te są przykładowe diagnozy 
z Międzynarodowej Klasyf i-
kacji Praktyki Pielęgniarskiej 
(ICNP) - poinformowała 
wiceprezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

Wiedza poparta badaniami
Przygotowane rekomendacje 

w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji 
oparte są o wyniki międzynarodowych badań nauko-
wych. 
- Niestety, nie są to badania wykonywane w Polsce, bo te 
będziemy mogły realizować w momencie, kiedy będziemy 
miały dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, 
która pozwoli nam analizować to, co robimy w praktyce 
i jaka jest satysfakcja pacjenta. Nie wyobrażam sobie, żeby 
w XXI wieku pielęgniarka decydowała o realizacji kon-
kretnych czynności pielęgniarskich na podstawie intuicyj-
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nych ocen, niepopartych badaniami naukowymi. Taka sytu-
acja nie powinna mieć miejsca również z punktu widzenia 
bezpieczeństwa wykonywania zawodu - podkreśliła 
współautorka wytycznych dr n. o zdr. Dorota Kilańska, 
kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Za-
rządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi.
Jednocześnie zwróciła uwagę, że należy cieszyć się ze 
starań samorządu, który robi wszystko, by opracowane 
rekomendacje stały się dokumentem rangi ministerial-
nej. Zastrzegła jednak, że to środowisko pielęgniarskie 
powinno decydować o tym, co jest w nich istotne. - Le-
karze pracują w oparciu o badania naukowe od dziesięcio-
leci i nikt nie kwestionuje tego, że mają określone algorytmy 
i sposoby postępowania 
- powiedziała Dorota 
Kilańska.
Opublikowane wytycz-
ne mają również na 
celu przyzwyczajanie 
pielęgniarek do termi-
nologii, która obowią-
zuje w pielęgniarstwie 
opartym o badania na-
ukowe. Autorki reko-
mendacji chcą również, 
by dokument ewolu-
ował i w regularnych 
okresach, np. co dwa 
lata, był poddawany 
naukowej walidacji , 
która pozwoli uwzględ-
niać aktualne badania 
i doniesienia naukowe.

Argument w dialogu z płatnikiem
W ocenie dr Elżbiety Szwałkiewicz, prezes Koalicji „Na 
pomoc niesamodzielnym” i byłej konsultant krajowej 
w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i nie-
pełnosprawnych, resort zdrowia musi zrozumieć siłę sa-
morządu pielęgniarek i położnych oraz jego rolę w sta-
nowieniu o jakości opieki pielęgniarskiej. - Ważne jest 
zatem, by poprzez ministerialną płaszczyznę stanowienia 
polityki zdrowotnej wskazywał, że narzędzie przygoto-
wane przez NRPiP w postaci rekomendacji powinno być 
stosowane w każdym podmiocie udzielającym świadczeń: 
w podstawowej opiece zdrowotnej, szpitalu, zakładzie 
opieki leczniczej, zakładzie pielęgniarsko-opiekuńczym czy 
domu pomocy społecznej. Wszędzie tam, gdzie pielęgniar-
ki pracują, a ich emanacja pracy powinna być mierzalna 
- powiedziała dr Elżbieta Szwałkiewicz. Co więcej, 
pielęgniarkom powinno zależeć na tym, by zmienić 
paradygmat swojej pracy - odejść od kontroli procesu 

i skupić się na ocenie efektu udzielanych świadczeń.
Dr Elżbieta Szwałkiewicz zwróciła również uwagę, że 
przygotowanie rekomendacji pozwoli na zupełnie inny 
dialog z płatnikiem. - Dotychczas, kiedy nie było reko-
mendacji, dyskusja z płatnikiem była niezwykle trudna, 
a nam, pielęgniarkom, brakowało argumentów w dyskusji, 
ponieważ często w dokumentacji sprawozdawanej do NFZ 
raportowane było pełne wykonanie świadczeń - stwierdzi-
ła prezes Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Dbałość o profesjonalny język
Autorki opracowania podkreśliły, że rekomendacje są 
również emanacją samorządności. - To samorząd reko-
menduje nam określoną wiedzę, postępowanie, diagnozo-

wanie, sposób interwencji i algorytmy. Nikt nie może nam 
zabronić ich stosowania, bo działają one na korzyść bezpie-
czeństwa pacjenta oraz nas samych - wskazała Elżbieta 
Szwałkiewicz. Zastrzegła jednak, że w jej rozumieniu, 
standard to przeciętny wzorzec wykonania zadania, 
a co za tym idzie, wzorzec ten nie musi idealnie paso-
wać do każdego przypadku i każdego pacjenta.
O ogromnej staranności w przygotowaniu dokumentu 
może również świadczyć rozdział, w którym autorki 
wyjaśniają terminologię oraz użyte definicje. W ocenie 
dr Szwałkiewicz pozwoli to na edukowanie środowi-
ska pielęgniarskiego w zakresie stosowania właściwego, 
profesjonalnego języka. 
- My, pielęgniarki, musimy porozumiewać się językiem 
profesjonalnym. W tym kontekście zawsze przytaczam 
przykład produktów chłonnych, które powszechnie nazy-
wane są „pampersami”. To słowo nie powinno znaleźć się 
w ustach pielęgniarek. W profesjonalnym języku nie ma bo-
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wiem miejsca na nazwy marek, musimy korzystać z nazw 
wskazujących na rodzaj produktu - przypomniała. Przy-
znała jednak, że będąc konsultantem krajowym, któ-
ry budował w Polsce model opieki długoterminowej, 
„przeżyła” 16 ministrów zdrowia, ale nie udało jej się 
doprowadzić do podniesienia średniego zużycia mydła. 
- To pokazuje, że zmiana mentalności jest niezwykle trud-
na. Rekomendacje będą zatem wdrażane powoli, do mo-
mentu, kiedy staną się oczywistością. Musimy mieć jednak 
świadomość, że będzie to trwało tak długo, że z pewnością 
powstaną kolejne aktualizacje - oceniła.

Podręczna klasyfikacja wyrobów medycznych
Opracowanie stanowiące gotowe narzędzie pracy dla 
pielęgniarek zawiera również poradnik dotyczący wła-
ściwego doboru rodzaju produktów chłonnych. - Wy-
tyczne przedstawiają także wszystkie algorytmy doboru 
tych produktów w przypadku zalegania moczu po mikcji, 
dla pacjentów mobilnych i samodzielnych czy też niesamo-
dzielnych, niemobilnych. Opracowaliśmy również łatwą 
i przystępną systematykę wyrobów medycznych zalecanych 
w NTM, która wyjaśnia właściwości użytkowe oraz funk-
cje poszczególnych produktów - wyjaśniła mgr Małgorzata 
Durka, doktorantka w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefro-
logicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Podkreśliła również, że w przygotowanej systematyce 
wyrobów medycznych właściwości użytkowe wyrobów 

chłonnych nie są różnicowane ze względu na rozmiar 
ciała pacjenta, ale z uwagi na stopień nietrzymania mo-
czu. W rekomendacjach uwzględniono również algoryt-
my zakładania produktów chłonnych, które w sposób 
obrazowy prezentują właściwy sposób zakładania środ-
ków chłonnych w pozycji leżącej czy też stojącej.
Do prac nad wytycznymi zaproszono również Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych 
(OSPR). Zdaniem mgr Agnieszki Kamińskiej-Nowak, 
konsultant wojewódzkiej w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego dla województwa lu-
buskiego oraz prezes OSPR, tym, czego pielęgniarkom 
i położnym obecnie brakuje, jest budowanie świadomo-
ści wśród pacjentów, że pielęgniarki i położne działające 
w ich środowisku mogą odgrywać istotną rolę w profi-
laktyce NTM. 
- Niestety, bardzo często pacjentki nie posiadają wystarcza-
jącej wiedzy w obszarze kontynencji, a tę mogą otrzymać 
od pielęgniarki czy położnej podstawowej opieki zdrowot-
nej. Jako położne wniosłyśmy do rekomendacji również kil-
ka stron poświęconych profilaktyce, która objęła szczególną 
grupę pacjentek, jakimi są kobiety w ciąży oraz w połogu 
- powiedziała Agnieszka Kamińska-Nowak.
Autorki rekomendacji mają świadomość, że ich wdra-
żanie w środowisku będzie wymagało czasu. Są jednak 
przekonane, że stanowią istotny krok w stronę podnie-
sienia rangi zawodu pielęgniarek i położnych.
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