zjazdy, konferencje, sympozja

Co nowego
w położnictwie?

P
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onad 80 położnych uczestni‑
czyło w I Konferencji Nauko‑
wo‑Szkoleniowej „Standardy
postępowania w położnictwie,
ginekologii i neonatologii – 1”, któ‑
ra odbyła się 23 kwietnia 2010 roku,
w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Białymstoku. Jej organi‑
zatorami byli: Szkoła Rodzenia biało‑
stockiego szpitala miejskiego, Zakład
Położnictwa, Ginekologii i Opieki
Położniczo‑Ginekologicznej UMB,
Akademicki Oddział Polskiego To‑
warzystwa Położnych w Białymsto‑
ku, Studenckie Koło Naukowe przy
Zakładzie Położnictwa, Ginekologii
i Opieki Położniczo‑Ginekologicznej
oraz konsultant województwa podla‑
skiego w dziedzinie pielęgniarstwa
położniczo‑ginekologicznego.
Konferencja odbywała się pod
patronatem honorowym JM Rektora
UMB – prof. dr. hab. Jacka Nikliń‑
skiego oraz dyrektora Samodzielnego
Szpitala Miejskiego im. PCK w Bia‑
łymstoku – dr. Krzysztofa Aureliusza
Teodoruka. Patronat medialny obję‑
ła mgr Anna Sienkiewicz – autorka
strony internetowej: www.polozne‑
podlasia.pl.
W pierwszej części konferencji
mgr Krystyna Radion omówiła za‑
gadnienia resuscytacji krążeniowo‑od‑
dechowej kobiety i noworodka, a na‑
stępnie przeprowadziła ćwiczenia
praktyczne z użyciem fantomów.
W części drugiej mgr Bożena Cie‑
ślak‑Orlik przedstawiła ocenę stanu
noworodka (Neonatal Behevioral As‑
sessment Scale, NBAS) wg Brazeltona.
Skala ta jest w Polsce nowością, dlate‑
go też wszystkie uczestniczki z ogrom‑
nym zainteresowaniem wysłuchały
wykładu. Dodatkowo wyświetlono
filmy przedstawiające sposób przepro‑
wadzenia badania noworodków.
Pogodzenie potrzeb noworodka
i jego matki, często zmęczonej po‑
rodem, niepewnej w swej nowej roli,
nie jest łatwe. Personel medyczny nie

Wystąpienie mgr Krystyny Radion.

Ćwiczenia praktyczne – resuscytacja krążeniowo‑oddechowa dorosłego.

Ćwiczenia praktyczne – resuscytacja krążeniowo‑oddechowa noworodka.
tylko koncentruje się na zabiegach
pielęgnacyjno‑leczniczych, ale stara
się także wspierać rodziców w opiece
nad noworodkiem. Jakość pierwszych
kontaktów matki i dziecka ma znaczą‑
cy wpływ na kształtowanie się ufnej
więzi między nimi, a w przyszłości
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będzie miało wpływ na kontakty in‑
terpersonalne dziecka.
Powstają pytania: jak skutecznie
edukować młodych rodziców i jed‑
nocześnie wspierać ich kompetencje,
jak zmniejszać ich niepokój, pomagać
odczytywać i zaspokajać potrzeby no‑

worodka? Młodzi rodzice potrzebują
potwierdzenia swoich umiejętności,
są wyjątkowo wrażliwi na sugestie
personelu medycznego, który jest dla
nich autorytetem w sprawach doty‑
czących opieki nad dzieckiem. Każ‑
dy noworodek jest wyjątkową istotą,
posiadającą indywidualne cechy tem‑
peramentu i charakterystyczny reper‑
tuar zachowań. Zadaniem dorosłego
opiekuna jest wnikliwa obserwacja
i dołożenie wszelkich starań, by ten
swoisty język dziecka zrozumieć.
Skala Brazeltona jest w tej sytu‑
acji niezwykle pomocna. Jest to ba‑
danie, które koncentruje się zarówno
na noworodku, jak i na jego rodzicach.
Obserwacja dziecka ukazuje rodzicom
jego możliwości. Procedura uwzględ‑
nia zawsze stan, w którym znajduje
się niemowlę, uwrażliwia tym samym
badającego i rodziców na jego indy‑
widualność. NBAS nie jest testem
inteligencji, nie ocenia również pozio‑
mu rozwoju dziecka. Pozwala odkryć
mocne strony każdego dziecka oraz
te sfery, w których maluch potrzebu‑
je wsparcia.
Stosowanie NBAS‑u na oddzia‑
łach położniczo–noworodkowych
oraz w środowisku rodzinnym dziec‑
ka, podczas wizyt patronażowych,
wpływa na ujednolicenie języka, ja‑
kim posługuje się personel medyczny.
Badanie może być prowadzone przez
różnych specjalistów: położne, pie‑
lęgniarki pediatryczne, lekarza, psy‑
chologa oraz fizjoterapeutę. Uzyskane
wyniki zawsze będą porównywalne.
Ta pierwsza konferencja zapo‑
czątkowała cykl spotkań naukowych,
poświęconych poszukiwaniu najlep‑
szych rozwiązań i umożliwiających
stworzenie profesjonalnych standar‑
dów postępowania w określonych
sytuacjach klinicznych. Następne
spotkanie poświęcone standardom,
zorganizowane wspólnie z Oddzia‑
łem Podlaskim Polskiego Towarzy‑
stwa Ginekologicznego, odbędzie się
w dniach 18 – 19 czerwca 2010 roku
w Hajnówce.
Bożena Kulesza‑Brończyk

Dr n. med., asystent w Zakładzie Położnictwa,
Ginekologii i Opieki Położniczo‑Ginekologicznej UMB.

Sławomir Jerzy Terlikowski

Prof. dr hab. n. med., konsultant wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa położniczo‑ginekologicznego,
kierownik Zakładu Położnictwa, Ginekologii
i Opieki Położniczo‑Ginekologicznej UMB.

Uczestnicy dwudniowych warsztatów.

Mikroskopy
nowej generacji

D

okumentacja
cyfrowa
w obrazowaniu mikro‑
skopowym, analiza mor‑
fometryczna obrazów
makro- i mikroskopowych, zasto‑
sowanie mikroskopii fluorescen‑
cyjnej i konfokalnej w badaniach
histo- i cytologicznych – to tema‑
tyka warsztatów, które odbyły się
w dniach 13 – 14 maja 2010 roku
na UMB. Organizatorami spotka‑
nia byli: prof. dr hab. Irena Kasacka,
kierownik Zakładu Histologii i Cy‑
tofizjologii oraz firma Nikon.
Celem warsztatów mikroskopo‑
wych jest stworzenie sposobności,
zainteresowanym pracownikom na‑
ukowym i studentom, praktycznego
poznania nowej generacji mikrosko‑
pów i możliwości ich wykorzystania
w badaniach naukowych.
– Posługując się w badaniach na‑
ukowych innymi metodami, np. bioche‑
micznymi, dobrze jest mieć również
wyobrażenie o metodach morfologicz‑
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nych. Nowe spojrzenie, więc i nowe
pomysły – mówi profesor.
Przy pięciu odrębnych stano‑
wiskach z mikroskopami, ponad 60
osób ćwiczyło i testowało własne
preparaty. Każdy z mikroskopów
wyposażony w kamery oraz opro‑
gramowanie pomiarowo‑analityczne
obsługiwał jeden z przedstawicieli
firmy.
– Tradycyjne badania mikroskopo‑
we są żmudne i pracochłonne. Możemy
zobaczyć prawidłowy obraz komórek,
np. ocenić kształt, wybarwienie, sto‑
sunek wielkości jądra do cytoplazmy,
ale ocena tych badań będzie i tak su‑
biektywna. Metody morfometryczne
dają możliwości obiektywizacji obra‑
zu – zachwalał jeden z uczestników
warsztatów.
Kolejne spotkanie, tym razem
dotyczące odczynników, już nie‑
bawem.
dś.
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