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Wesołych
Świąt Wielkanocnych
Z okazji Świąt Wielkanocnych: miłości, która jest
ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala
przetrwać najgorsze. Pracy, która pomaga żyć.
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają
lżej oddychać i szczęścia, które niejednokrotnie ocala
nam życie.
Życzy
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
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GŁOS
Przewodniczącej
Szanowne Koleżanki
i Koledzy!
W Polsce jest 241 326 pielęgniarek i pielęgniarzy; do 40.
roku życia jest nas 33 tys., między 41. a 60. rokiem życia niespełna
173 tys., a powyżej 61 lat blisko 36 tys. Jeżeli nie zwiększy się liczba
młodych osób wchodzących do zawodu, za dziesięć lat na szpitalnych
oddziałach będziemy najczęściej spotykać pielęgniarki w wieku
emerytalnym! A przecież społeczeństwo się starzeje i więcej ludzi
potrzebuje opieki pielęgniarskiej – już wkrótce nie będzie miał kto
jej sprawować. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w położnictwie. Co
na to rządzący? Na razie niewiele…Ustawa o sposobie ustalania
minimalnego wynagrodzenia pracowników w ochronie zdrowia jest
krzywdząca dla dużej grupy naszych Koleżanek i Kolegów z powodu
zaniżonych współczynników pracy i przyzwolenia na posiłkowanie
się dodatkiem ministerialnym wynikającym z rozporządzenia
OWU. Na temat nowych, realnych norm zatrudnienia też cisza…
Tymczasem, aby zapewnić przynajmniej status quo powinno
kończyć studia pielęgniarskie i podejmować pracę w zawodzie ok.
10 tys. absolwentów. Obecnie kończy studia pielęgniarskie ok. 4,5
tys. młodych ludzi, a 1/3 z nich nie podejmuje pracy w zawodzie. Co
ich zniechęca? Na pewno niskie zarobki, nieadekwatne do poziomu
wykształcenia i ogromnej odpowiedzialności za życie i zdrowie
drugiego człowieka, przeciążenie obowiązkami, z których część nie
należy do naszej grupy zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa
na stanowisku pracy.
Będzie protest? „Stan wrzenia w środowisku
pielęgniarskim jest duży. Przyczyną są nie tylko niskie zarobki.
Dochodzi do tego kwestia braku jakiegokolwiek postępu
w uregulowaniu sprawy norm zatrudnienia pielęgniarek
w przeliczeniu na liczbę pacjentów. Norm nie ma, a skutkiem tego
jest zmuszanie pielęgniarek do pracy ponad siły.” – mówi Krystyna
Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych.
To przykre, że zamiast poświęcić się misji, jaką jest
pielęgniarstwo, skupić się na opiece nad pacjentami, pielęgnowaniu
ich w – nierzadko – dramatycznych momentach życia, przywracaniu
zdrowia, sprawności, nadziei, cały czas musimy udowadniać, że
jesteśmy potrzebni, że bez nas cały system ochrony zdrowia nie ma
racji bytu…
Mimo to, a może właśnie dlatego życzę Państwu wiary,
radości i siły płynącej z istoty Świąt Wielkanocnych oraz, by
uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły Wam każdego dnia.

Przewodnicząca OIPiP
Izabela Metelska

KALENDRIUM
/24.12.2017r/

Wigilia w Łomżyńskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
– udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

/28.12.2017r/

Spotkanie Przewodniczącej OIPiP w Łomży Izabeli Metelskiej
z przedstawicielami pielęgniarek Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem w celu omówienia problemów
pielęgniarek i położnych

/30.01.2018r/

Spotkanie młodych pielęgniarek i pielęgniarzy z Dyrektorem Szpitala
Wojewódzkiego w Łomży dotyczące problemów nowozatrudnionych
pracowników z udziałem Przewodniczącej OIPiP w Łomży Izabeli Metelskiej

/31.01.2018r/

Spotkanie Przewodniczącej OIPiP w Łomży Izabeli Metelskiej
z Dyrekcją i Pielęgniarkami Oddziałowymi Szpitala Wojewódzkiego
w Łomży

/07.02.2018r/

Spotkanie Forum Zaufania Publicznego w Białymstoku
– udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

/09.02.2018r/

Spotkanie Przewodniczącej OIPiP w Łomży Izabeli Metelskiej
z Dyrektorem Szpitala Ogólnego im. W. Ginela w Grajewie
Panem Grzegorzem Dembskim

/12.02.2018r/

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży

/20.02.2018r/

Szkolenie dotyczące realizacji zleceń lekarskich przeprowadzone przez
Radcę Prawnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
Panią Iwonę Choromańską w Szpitalu Ogólnym w Grajewie

/21.02.2018r/

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

/21.02.2018r/

Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Łomży

/21.02.2018r/

Posiedzenie Komisji Socjalno – Bytowej Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Łomży

/21.02.2018r/

Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Łomży

/14.03.2018/

XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży
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STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA RZECZ ROZWOJU, PROMOCJI I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Lp.

Dziedzina kształcenia

PLANY SZKOLEŃ I PÓŁROCZE 2018 R.

1

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

3

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

SZKOLENIA
SPECJALIZACYJNE

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
1

2

3

KURSY
KWALIFIKACYJNE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Cena za szkolenie

2018-06-15

2019-10-31

3 500,00 zł

2018-02-23

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

2018-05-18
2018-06-22
2018-06-22
2018-06-22
2018-06-08
2018-06-08

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

2018-05-26

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

2018-02-26

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

2018-05-25

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (Łomża)

2018-02-27

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (Dziekanów)

2018-06-08

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

2018-06-23

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

2018-06-23

2019-05-31
2019-10-31

KURSY
SPECJALIZACYJNE
11

12

13

14

15

16

17

18

3 500,00 zł

2019-10-31

3 500,00 zł

2019-05-31

3 500,00 zł

2019-10-31

3 500,00 zł

2019-10-31

3 500,00 zł

2019-10-31

3 500,00 zł

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

2018-06-06

2018-09-19

1 200,00 zł

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

2018-03-14

2018-06-28

1 200,00 zł

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

2018-05-28

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

2018-03-21

2018-06-11

2018-06-04

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

2018-04-11

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

2018-05-16

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

2018-04-19

Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek

2018-04-10

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

2018-05-21

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek

2018-05-22

Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek

2018-05-23

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

2018-06-12

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

2018-06-26

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

2018-06-27

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

2018-06-28

2018-08-27

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

2018-05-28

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji

Siedziba: Sławiec ul.Długa 22; 18-414 Nowogród
biuro, sala wykładowa; ul. Konstytucji 3 Maja 2/21; 18-400 Łomża
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2018-03-21

2018-06-11

2018-06-04

2018-04-11

2018-05-16
2018-04-19

2018-04-10
2018-05-21

2018-05-22
2018-05-23

2018-06-12
2018-06-26

2018-06-27

2018-06-28

2018-05-23

T+48 86 216 27 71
F+48 86 216 27 71

1 200,00 zł

2018-06-29

1 200,00 zł

2018-09-24

1 200,00 zł

2018-09-10

1 200,00 zł

2018-07-12

1 200,00 zł

2018-09-05

1 200,00 zł

2018-07-10

1 200,00 zł

2018-07-11

1 200,00 zł

2018-09-04

1 200,00 zł

2018-09-06

1 200,00 zł

2018-09-24

1 200,00 zł

2018-09-18

1 200,00 zł

2018-09-25

1 200,00 zł

2018-09-26

1 200,00 zł

2018-10-04

2018-06-28

9

3 500,00 zł

2019-05-31

2018-03-14

10

3 500,00 zł

2019-10-31

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

8

3 500,00 zł

2019-09-30

3

7

3 500,00 zł

2019-09-30

2018-09-19

6

3 500,00 zł

2019-05-31

2018-06-06

5

3 500,00 zł

2019-10-31

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

4

3 500,00 zł

2019-10-31

1

2

3 500,00 zł

1 200,00 zł
500 zł

2018-08-27

600 zł
450 zł

2018-06-29

550 zł

2018-09-24

350 zł

2018-09-10

600 zł

2018-07-12

500 zł

2018-09-05

350 zł

2018-07-10

300 zł

2018-07-11

500 zł

2018-09-04

400 zł

2018-09-06

450 zł

2018-09-24

400 zł

2018-09-25

500 zł

2018-09-18

500 zł

2018-09-26

400 zł

2018-10-04

2018-06-27

400 zł
350 zł

e-mail:spip.lomza@wp.pl
www.spip.lomza.pl

Nr 60/2018
STRZYKAWKA

5

WOKÓŁ

ZAWODU

Hanna Chrzanowska (1902-1973)

wybitna pielęgniarka, nauczycielka i opiekunka chorych
Szkoły, Maria Epstein, była osobą głęboko religijną( po rezygnacji
ze swojego stanowiska wstąpiła do zakonu sióstr dominikanek),
wychowała uczennice w duchu religii chrześcijańskiej.

W budynku szkolnym znajdowała się kaplica, gdzie codziennie odprawiana była Msza Święta. Dla studentek prowadzone
były rekolekcje i pogadanki o treści religijnej, a częstym gościem
był ówczesny biskup krakowski Adam Stefan Sapieha.

Hanna Chrzanowska pracowała w szkole Krakowskiej jako instruktorka i wykładała pielęgniarstwo zdrowia publicznego, prowadziła
instruktaż dla Poradni Towarzystwa Walki z Gruźlicą (1926-1929).
W 1926 roku na kolejnym stypendium w Belgii zapoznała się
z praca higienistek szkolnych. Po powrocie prowadziła zajęcia ze
studentkami w szkołach. Alina Rumun wspomina - „obdarzona talentem pedagogicznym była Chrzanowska ogromnie lubiana przez
swoje uczennice”.

Urodziła się w Warszawie 7 października 1902 roku jako
córka Wandy ze Szlenkierów i Ignacego Chrzanowskiego. Matka
wywodziła się z zamożnej rodziny przemysłowców, ojciec, polonista, z ziemiaństwa na Podlasiu. Miała starszego brata Bogdana urodzonego w 1900 roku. Dzieciństwo spędziła w podwarszawskiej
miejscowości letniskowej Wiązownie. Kształciła się w domu pod
nadzorem prywatnych nauczycielek. W 1910 roku ojciec Hanny
otrzymał nominację na profesora literatury polskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Cała rodzina przeniosła się do Krakowa. W 1917
roku zaczęła uczęszczać do prywatnego gimnazjum Sióstr Urszulanek. W 1920 roku zdała egzamin dojrzałości. W tym samym roku
zapisała się na wydział filozoficzny UJ, ale wybrała studia polonistyczne, na które uczęszczała 3 półrocza. Jednak studia te nie odpowiadały jej marzeniom. Kiedy uzyskała informacje o otwarciu
w Warszawie szkoły pielęgniarskiej, szybko zdecydowała się na
zmianę kierunku studiów. W 1924 roku otrzymała zaświadczenie
o ukończeniu nauki a w 1926 zdała egzamin państwowy i otrzymała
prawo wykonywania praktyki pielęgniarskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz używania tytułu pielęgniarki dyplomowanej.
W 1925 roku wyjechała do Paryża na stypendium z Fundacji Rockefellera i tam odbyła prawie roczną praktykę z nastawieniem na
pielęgniarstwo społeczne. Po powrocie zgłosiła się do pracy w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia. Dyrektorka
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W 1929 roku przerywa prace jako instruktorka z powodu choroby i wyjeżdża do sanatorium w Zakopanem i szwajcarskim Davos. Zajmuje się pracą dziennikarską prowadząc redakcję
miesięcznika „Pielęgniarka Polska”, w latach 1931-1939 jako redaktorka naczelna. Twórczość publicystyczna nie ograniczała się
jedynie do tekstów i artykułów fachowych ale pisała też wiersze
i powieści, które przedstawiają przełom religijny bohaterek. Było to
wyraźne odzwierciedlenie zmian światopoglądowych samej Hanny.
Pod wpływem przyjaciół m.in. Marii Starowieyskiej, oraz własnych
doświadczeń i przemyśleń dokonał się u w niej zwrot ku Bogu i religii katolickiej.
Do 1939 roku Chrzanowska przebywała zamiennie raz
w Krakowie raz w Warszawie. Początek drugiej wojny odcisnął tragiczne piętno na rodzinie Hanny. W obronie Warszawy zginął jej brat
stryjeczny. W październiku 1939 pozbawiona odpowiedniej opieki
umarła jej ciotka Zofia Szlenkierówna. Jedyny brat, zmobilizowany
na początku wojny i wysłany na front wschodni, już z niej nie powrócił - został bestialsko zamordowany na rozkaz NKWD w Katyniu.
W listopadzie w ramach Sonderaktion Krakau zostali aresztowani
profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, wśród nich był ojciec
Ignacy Chrzanowski – wywieziony do obozu w Sachsenhausen
zmarł w styczniu 1940 roku. Z końcem 1939 roku Niemcy wyrzucili Chrzanowskich z mieszkania, Hanna wraz z matką zamieszkały
u znajomych na Radziwiłłowskiej. Te tragiczne przejścia osobiste
nie załamały Hanny, od początku włączyła się w akcje najbardziej
potrzebującym. Zgłosiła się do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym, który pomagał wysiedlonym i uchodźcom. Swoją opieką
obejmowała również matki oraz dzieci, szczególnie te osierocone,
więźniów oraz ukrywających się Żydów. Działała także w podziemiu, w strukturach Armii Krajowej. Po wojnie zgłosiła się do Szkoły
Uniwersyteckiej, gdzie została instruktorką i wicedyrektorką. Objęła kierownictwo działu Pielęgniarstwa Społecznego przygotowując
uczennice do opieki nad chorymi przewlekle w domach. W 1946
roku Hanna wyjechała na stypendium z fundacji UNRRA z grupa
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

pielęgniarek do Stanów Zjednoczonych. W swoim pamiętniku zanotowała: „Poza ogólnym pogłębieniem wiedzy wyniosłam stamtąd
utwierdzający mnie w przyszłych walkach pewnik, że pielęgniarstwo domowe jest pracą bardzo mądra i bardzo szeroką, że są potrzebne jak w innych działach wysokie kwalifikacje”. Szkoła uległa
reorganizacji - władze Polski Ludowej nieprzychylnie patrzyły na
wychowanie uczennic w duchu religijności chrześcijańskiej. Dyrektorka Anna Rydlówna, żołnierz AK z okresu okupacji, nękana była
częstymi wizytami przedstawicieli Urzędu Bezpieczeństwa. Często
była przesłuchiwana a nawet zatrzymywana. W ciężkich czasach
stalinowskich Hanna nie ukrywała swoich przekonań religijnych,
uczestnicząc razem z uczennicami we wspólnych Mszach Świętych
i przystępując do Komunii Świętej, co było wówczas aktem odwagi.
Opracowała podręcznik „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej”. Działała w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim. W 1957
roku po nawiązaniu kontaktu z ks. Karolem Wojtyłą i proboszczem
Parafii Mariackiej, ks. Ferdynandem Machayem zaczęła organizować pielęgniarstwo parafialne pokonując opór księży i niektórych
przedstawicieli zgromadzeń zakonnych oraz trudności ze strony
władz. W prace zaangażowani byli: studenci, siostry zakonne, klerycy. Działania wspierał biskup, potem kardynał Karol Wojtyła.
W 1960 roku w towarzystwie Hanny odwiedził 35 chorych przebywających w domach. Stało się to stałym programem wizytacji
duszpasterskich przyszłego papieża. W 1964 roku zainicjowała
spotkania rekolekcyjne dla chorych, które odbywały się w Trzebini. W rekolekcjach uczestniczyły osoby chore, niepełnosprawne, na
wózkach inwalidzkich, które przez wiele lat nie opuszczały domów.
Starała się zawsze o moralne przygotowanie pielęgniarek do pracy
z chorymi. Opracowała wnikliwy rachunek sumienia dla pielęgniarki oraz zagadnienia etyczne w pielęgniarstwie. Swą duchowość
pogłębiała w opactwie tynieckim uczestnicząc w codziennej mszy
świętej i czytając Pismo Święte. Hanna Chrzanowska nie cieszyła
się nigdy dobrym zdrowiem; w 1966 roku przeszła ciężką operację
z powodu choroby nowotworowej. W okresie choroby publikowała
i nie mogła bezpośrednio zajmować się chorymi. Zmarła 29 kwietnia 1973 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 maja 1973
roku, w pogrzebie uczestniczyła rodzina, współpracownicy i wielu chorych na wózkach inwalidzkich. Ceremonii przewodniczył ks.
kardynał Karol Wojtyła, który w kazaniu wypowiedział takie słowa:
„Niech będą dzięki Bogu miłosiernemu za Twoje życie, niech nagrodą Twoją będzie sam Pan, niech promieniowanie Twojej posługi trwa wśród nas i wszystkich nas nieustannie poucza, jak służyć
Chrystusowi w Bliźnich”. Pamięć o Hannie Chrzanowskiej jest wciąż
żywa szczególnie w kręgach pielęgniarskich. Wiele Medycznych
Szkół Pielęgniarskich nosiło imię Hanny Chrzanowskiej. Katolickie
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział w Krakowie żywo włącza się w krzewienie kultu sługi Bożej. W każdą
trzecią środę miesiąca sprawowana jest Msza Święta w intencji
Hanny z prośba o rychłą beatyfikację. Zarówno postawa jak i jej
duchowość zasługuje na najwyższe uznanie. Wielką radość środowisku pielęgniarskiemu sprawiła informacja w Dzienniku Polskim
(2 listopada 2011, tekst redaktor Grażyny Starzak), która napisała,
że dokumentacja w sprawie cudu jest gotowa. Należy modlić się do
Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej i kultywować jej postać.
Wypowiedziała kiedyś słowa skierowane do pielęgniarek ”pamiętajcie, abyście trzymały się linii pielęgnowania i stanowiły jedno” .

Tadeusz Wadas
Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Bibliografia u Autora

Więcej informacji na temat Hanny Chrzanowskiej można znaleźć w Wirtualnym Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego pod adresem
www.wmpp.org.pl/pl/wzorce-osobowe/hanna-chrzanowska.html
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WOKÓŁ

ZAWODU

Co słychać w Związkach - Spotkanie robocze Przedstawicieli
Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia
w sprawie strategii

W dniu 26 stycznia w siedzibie Ogólnopolskiego Związku

w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz wypracowanie

rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. W spotkaniu

Minister Zdrowia podkreślił, że sytuacja w polskim pie-

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się trójstronne spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była „Strategia na

mechanizmów skłaniających absolwentów do wejścia do systemu i pozostania w kraju.

uczestniczyli: ze strony Ministerstwa Zdrowia Pan Minister – prof.

lęgniarstwie i położnictwie to obecnie najbardziej paląca kwestia

oraz ze strony NRPiP – Pani Zofia Małas wraz z Wiceprezesem NRPiP.

w tym roku, jak chociażby w zakresie zabezpieczenia pacjenta

Łukasz Szumowski. Ze strony OZZPiP: Przewodnicząca – Pani Kry-

styna Ptok wraz z Wiceprzewodniczącymi i Rzecznikiem Związku
W czasie spotkania ustalono, że dokument Strategia na

rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa wymaga natychmiasto-

wego wdrożenia. Aktualizacja harmonogramu wdrożenia strategii,
a przede wszystkim jego skrócenie znajduje akceptację ze strony
Ministerstwa Zdrowia. Poruszono najbardziej palące kwestie me-

rytoryczne, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, są to
m.in.:
•

Określenie właściwej liczby oraz kwalifikacji zawodowych pie-

•

Kwestie płac – m.in. w kwestii zablokowania mechanizmów

•
•

lęgniarek i położnych w poszczególnych zakresach świadczeń
gwarantowanych - „rozporządzenia koszykowe”

pozwalającego wykorzystywania środków z dodatku 4x400zł
do regulowania płacy minimalnej przez podmioty lecznicze

Warunki pracy – m.in. jednoosobowe dyżury w oddziałach
szpitalnych

System kształcenia – zachęty do wchodzenia i pozostania w za-

wodzie – w tym zwiększenie liczby uczelni oferujących studia

w polskiej ochronie zdrowia. Prace muszą znacząco przyspieszyć,

w niektórych obszarach efekty powinny być widoczne jeszcze
przez kadrę pielęgniarską i położniczą oraz konkretnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie liczby szkół wyższych, które będą
kształcić w zawodzie, co zwiększy dostępność na terenie poszcze-

gólnych województw. Dodatkowo powinny pojawić się konkretne

propozycje skłaniające absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie
natychmiast po zakończeniu kształcenia.

OZZPiP oraz NRPiP podkreślają, że obecna sytuacja

w polskim pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna. Liczba
pielęgniarek przypadających na 1000 pacjentów jest u nas najniższa wśród krajów Unii Europejskiej, a średnia wieku pielęgniarek

w Polsce to 51 lat. Jedynie natychmiastowe działania ze strony
Ministerstwa Zdrowia przy wsparciu merytorycznym środowiska

opierające się o realizację dokumentu Strategii jest gwarantem
bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa oraz do-

brych warunków pracy i płacy w zawodach pielęgniarki i położnej.
Efektem kolejnych spotkań Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem
będą już konkretne rozwiązania legislacyjne.

Na zdjęciu: Przewodnicząca OZZPIP Krystyna Ptok, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Prezes NRPiP Zofia Małas
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OPINIE

PRAWNE

Opinia prawna w sprawie przerwy w wykonywaniu zawodu
pielęgniarki i położnej

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach

pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 123), dalej u.o.z.p.i.p.,

stanowi, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;

3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń za-

pobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Warszawa, 27 stycznia 2018r.
pisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;

10) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie

dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze
zm.);

11) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;

12) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza
zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek

wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie
funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

W myśl przepisu art. 5 ust. 1 u.o.z.p.i.p., wykonywanie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.o.z.p.i.p. za wykonywanie zawodu

zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

cy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych lub

biegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym za-

pielęgniarki uważa się również:

1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej, wykonywanie pra-

nauczanie innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału pielęgniarki lub położnej;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;

3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych;

4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przy-

gotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem
świadczeń opieki zdrowotnej;

5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumie-

niu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1793, ze zm.) lub urzędach te podmioty obsługują-

cych, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przy-

gotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem
świadczeń opieki zdrowotnej;

6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Ministerstwie

Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych

Ministrowi Obrony Narodowej, na których wykonuje się czynności
związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;

8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowy-

waniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń
opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych
wolności;

9) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przeBIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

w szczególności na:

1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przekresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;

2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;

3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu
z wykorzystaniem aparatury medycznej;

4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności
także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu
z położenia miednicowego;

5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do
czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;

6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego;

7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu

w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji;

8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;

11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza;

12) sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą;

13) prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie:

a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny
oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,

b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania

do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny
i żywienia.
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OPINIE

PRAWNE

Opinia prawna w sprawie przerwy w wykonywaniu zawodu
pielęgniarki i położnej

Zgodnie z art. 5 ust. 2 u.o.z.p.i.p. za wykonywanie zawodu

przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykony-

cy na rzecz doskonalenia zawodowego położnych i pielęgniarek lub

dalej "opiekunem". Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w któ-

położnej uważa się również:

1) nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki, wykonywanie pra-

nauczanie innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału położnej lub pielęgniarki;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywa-

nia zawodu położnej, w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną;

wania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymują-

cej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej
rym odbywa się przeszkolenie.

Wprowadzony z dniem 3 listopada 2015r. na mocy prze-

pisów ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2015r., poz. 1640), art. 26 ust. 2b u.o.z.p.i.p. określa jed-

3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych;

noznacznie, że okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub po-

gotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem

zumienia - w przypadku wykonywania zawodu w ramach wolon-

4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przyświadczeń opieki zdrowotnej;

5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumie-

niu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub

urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje
się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub
nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których za-

łożnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

lub stosunku, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3, albo porotariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania
praktyki zawodowej.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa

okres niezdolności do pracy, który jest spowodowany chorobą pracownika, urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy, urlop wycho-

wawczy, nawet jeżeli okresy te występują bezpośrednio po sobie
i stanowią łącznie okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,
nie stanowią okresu niewykonywania zawodu pielęgniarki.

Dlatego też Uchwała Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady

kres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r. w sprawie przy-

wych położnej określonych w ustawie;

które nie wykonują zawodu przez okres dłuższy niż pięć lat w okre-

7) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodo8) zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dzie-

cięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3;

9) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;

10) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy położnej, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykony-

wania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji

w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem
tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
Ustawodawca w art. 19 ust. 1 dopuszcza następujące for-

my wykonywania zawodu przez pielęgniarkę i położną:
1) w ramach umowy o pracę;

2) w ramach stosunku służbowego;

3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;

5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Art. 26 ust. 1 u.o.z.p.i.p., stanowi, że pielęgniarka lub po-

łożna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż
5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywa-

nie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę

pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy

10

Nr 60/2018
STRZYKAWKA

jęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywa-

nia oraz zaliczania przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną,
sie ostatnich 6 lat w pkt 3 ramowego programu stwierdza, że:

"Niewykonywaniem zawodu obligującym pielęgniarkę lub położną
do odbycia przeszkolenia jest nie podejmowanie czynności zawodowych przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat od:

1. Rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o zawodach pielęgniarki i po-

łożnej, albo porozumienia - w przypadku wykonywania zawodu
w ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia

wykonywania praktyki zawodowej. Okres przeszkolenia wlicza się
do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

2. W przypadku pielęgniarki, położnej, które nie wykonywały za-

wodu od momentu ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych okres niewykonywania zawodu oblicza się od daty
otrzymania dyplomu ukończenia tej szkoły."

W przeciwieństwie do poprzedniego brzmienia pkt 3 za-

łącznika nr 1, w aktualnie obowiązującej wersji zabrakło okresu
urlopu wychowawczego i urlopu bezpłatnego, które nie były zaliczane dotychczas do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub
położnej.

(-) radca prawny
Iwona Choromańska
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

OPINIE

PRAWNE

Opinia prawna dotycząca uprawnień położnej do wykonywania
szczepień ochronnych u dzieci.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 123) w art. 5 ust. 1 stanowi,
że wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą
w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym
zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;
2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego
rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu
z wykorzystaniem aparatury medycznej;
4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności
także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu
z położenia miednicowego;
5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych,
do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska,
a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;
6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz
monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego;
7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu
w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym
natychmiastowej reanimacji;
8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji;
9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;
11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości
wymagających skierowania
do lekarza;
12) sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą;
13) prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie:
a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny
oraz ochrony macierzyństwa
i ojcostwa,
b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania
do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny
i żywienia.
Zadania położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 21 września 2016r. w sprawie zakresu zadań lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2016r., poz. 1567).
W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono zakres
zadań pielęgniarki POZ i położnej POZ. W części II B załącznika nr
2 w ust. 1 wskazuje się, że Położna POZ w zakresie posiadanych
kompetencji realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę
położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:
1) edukację w zakresie planowania rodziny;
2) opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
3) opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego
miesiąca życia;
4) opiekę w chorobach ginekologicznych;
5) opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Warszawa, 29 stycznia 2018r.

W związku z faktem, iż położna może sprawować opiekę
nad noworodkiem i niemowlęciem do 2 miesiąca życia, oznacza to,
że w ramach udzielanych świadczeń położna ma uprawnienie do
szczepienia noworodków i niemowląt do 2 miesiąca życia.
Dodać warto, że program kursu specjalistycznego
Szczepienia ochronne” dla położnych zatwierdzony przez Ministra
Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r. wraz z aktualizacją z dnia 21
sierpnia 2017r. przewiduje uzyskanie przez położną uprawnień
do wykonywania szczepień ochronnych przeciw HPV. Myślę, że
tę kompetencję należałoby zakwalifikować zadań wynikających
z opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia.
(-) radca prawny
Iwona Choromańska
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KOMUNIKATY

KOMUNIAT SKARBNIKA - zmiany w opłatach

ZMIANA OPŁATY ZA INDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r o samorządzie

pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz, 1038 z póź. zm) pielęgniarka/pielęgniarz i położna/położny posiadający prawo wykonywania zawodu ma
ustawowy obowiązek do regularnego opłacania składem na samorząd zawodowy.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować wszczęciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży zwraca się z uprzejmą prośbą do osób opłacających składki członkowskie indywidualnie

przelewem bankowym o wpisywanie w opisie przelewu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub miejsca pracy

Uprzejmie informujemy, że dla osób pracujących w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej wysokość składki członkowskiej za rok

2018r wynosi 35.55zł/gr.

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PRAKTYKI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
W ROKU 2018
Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póz. zm.) art. 105 ust 1 pkt 1 opłata za wpis do

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa

rejestru wynosi:

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do

91 zł. na podstawie art. 105 ust 2 opłata za zmianę
wpisu do rejestru wynosi: 50% wysokości wyżej wymienionej kwoty tj. 45,50 zł.  

rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE W ROKU 2018 r

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) art. 76 ust 5

podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie:

wpis do rejestru

Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród

z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego wynosi:

272 zł

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN OBJĘTYCH REJESTREM

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek

i Położnych, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)
i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251), każda pielęgniarka/położna zobowiązana

jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
• zmiany nazwiska,

• ukończenia kursów, specjalizacji
• ukończenia studiów wyższych,
• miejsca zamieszkania,

• rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
• zmiany miejsca pracy

Skarbnik
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
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Krzysztof Kamil Baczyński

ks. Jan Twardowski

Wielkanoc

Wielkanocny pacierz

Sklepienie - chwila - a niebo rozsadzi,
jest jak pierś w górach coraz szersza, niosąc
strumień biały, rzucony jak ogień z powały,
który jest słońca promieniem i głosem,
a w nim gołębie krążą znacząc ślady lotu
i jak pył w świetle cichym zmieniają się w złoto.

Nie umiem być srebrnym aniołem –

Takich świątyń gotyku jest w powietrzu wtedy
jak lśniących bąków, które krążą z bliska,
unoszących spalone wiekami szkielety
i spokojnych, wyniosłych jak nieba kołyska
na ziemi, gdzie pielgrzymem jest na placach ludnych
każde drzewo, a świętym każdy człowiek smutny.

Ten czas jak w chwilę grozy przemieni się? Znacząc
coś ponad ludzkie zgliszcza i twarze, co w głodzie
mają pozór stłuczonych kryształów i płaczą,
i jeszcze płaszcz gwardyjski z fantazją uniosą,
i jeszcze łzy kryształem, a krew nazwą rosą,
i jeszcze wznios ą ramię i nazwą kościoły,
choć im się zdają jakby z róż na poły
z krzyżami budowane. O ty kraju! w tobie
ja znam za wiele oczu, które się dopalą,
nim w nich ogień poznają, gdy proch stoczy w grobie,
i zbyt wiele znam świątyń, które się rozwalą,
nim im świętość przydadzą jak koronę królom.
O ty kraju! ja jestem bólem twoim bólem
i krwią krwi twojej białej - pszenicy łanowej,
i krwi twej purpurowej, co jest w twojej mowie.
Więc znów ten czas powraca, a co z nim co? gdy ziemia
huczy w nim na kształt miecza i na kształt płomienia
jak z michałowych mieczów liść spadły jak z drzewa,
który na ziemię lecąc - pali, nie ogrzewa,
i wygania raz drugi, jak wtedy, z bram raju.
Tak nam przemienia ziemię i serca w tym kraju,
w którym wszystko zmienione na popiół - wytrzyma
i będzie jak czuwanie skutego olbrzyma,
i będzie, gdy zawoła czas i znów dorosną
nowe w czerwień jak zieleń drzewo każde wiosną.
Więc zawirują kształty najczystszych przeznaczeń,
które staną się światłem, chociaż są rozpaczą,
które wzniosą się z trwogi, bo w trwodze się staną
jedną z tych pięciu - odkupienia raną,
jedną z tych pięciu - co głowami płaczą,
jedną z tych pięciu - tą w serce zadaną.
I kto jest człowiek tylko i cierpiał w tej ziemi,
będzie skuty z jej śmiercią i jej przebudzeniem,
i choćby w niej umierał jak nędzarz - to zbudzi
po cierpieniu, w powstaniu powstawanie ludzi
i sam jak człowiek wzejdzie, i sam krew przebaczy,
bo wie, co znaczy skonać i cierpieć co znaczy.
I niech się święci w świetle wirowanie pyłu,
i niech się święci ten dzień, co jest miłość,
ten dzień, co niósł na sobie przez trumny i ruchy
złożenie w grobie ciałem, a wstawanie duchem.

marzec 42 r .

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Ni gorejącym krzakiem –

Tyle Zmartwychwstań już przeszłoA serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami –
Tyle już alleluja –

A moja świętość dziurawa

Na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy –
Jak na koślawej fujarce –

Żeby choć papież spojrzał

Na mnie – przez białe swe palce.
Żeby choć Matka Boska

Przez chmur zabite wciąż deski –
Uśmiech mi Swój zesłała

Jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
Jak złoty kamyk z procy –

Zrozumie mnie mały Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku –

Sumienia wywróci podszewkę –
Serca mojego ocali

Baranku Wielkanocny

Baranku Wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy
z paskudnego kąta

z tego co po ludzku się nie udało

prawda, że trzeba stać się bezradnym
by nie logiczne się stało

Baranku Wielkanocny coś wybiegł czysty
z popiołu

prawda, że trzeba dostać pałą
by wierzyć znowu
jakże

jakże się teraz nie bać –
nie trwożyć –

z tylu ranami naraz

na krzyż Cię złożyć –

Matka Boska się śniła
płakała

jak we mszy świętej

krew Twą oddzielić od ciała
z powrotem piątek
słońce umiera
nie widać

Jeśli Jest miłość przestań się martwić
i śmierć się przyda
Nie zląkł się

Tylko święty Jan umarł w domu na posłaniu
z poduszką pod głową owinięty w śpiwór

jeden nie zląkł się krzyża, jeden stał pod krzyżem
pozostali ze strachu w Wielki Piątek zbiegli

kto ucieka od Krzyża – krzyż większy dostanie
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Jak Przygotować i spędzić Wielkanoc

Jak przygotować Wielkanoc

Zadania dla męża

Wielkanoc w tym roku przypada na początek kwietnia, więc nieko-

Trzepanie dywanów to praca, którą koniecznie musi zrobić

można też zapomnieć o wysianiu owsa lub rzeżuchy w odpowied-

znaleźć panom inne ciekawe zajęcia. Mogą nam pomóc zarówno

niecznie możemy spodziewać się wiosennej aury. Trzeba wysprzątać całe mieszkanie i przygotować wiele tradycyjnych potraw. Nie

nim czasie, to jeden z najważniejszych elementów wielkanocnych
dekoracji.

mężczyzna, choć nie wiem ktoś jeszcze trzepie dywany?,

a i trzepaki zniknęły z naszych podwórek. Tak więc trzeba
w sprzątaniu , jak i przy zakupach. Jeśli natomiast chodzi
o pomocy w kuchni, doradzamy daleko idącą ostrożność.

Zadania dla dzieci

Maluchy można wciągnąć w świąteczne

przygotowania. Nie obawiaj się, że sobie
nie poradzą. Najciekawszym zajęciem

dla maluchów i tych trochę starszych jest

dekorowanie domu, mieszkania. Jeśli dasz im
wolną rękę to wieszanie kolorowych jajeczek
na gałązce brzozy, utykanie w doniczkach
ozdób na patyczkach, ustawianie zajęcy
itp. sprawi dzieciakom ogromną frajdę

i super zabawę. Poza tym będą dumne, że
biorą udział w przygotowaniu świąt na

równi z dorosłymi. Taka nauka na pewno
zaprocentuje w przyszłości. Pozwól też
dzieciom na uczestniczenie w pracach

kulinarnych. Postaraj się tak zorganizować

Zacznij od porządków
Nie musisz robić wszystkiego naraz, ale nie zostawiaj też

wszystkiego na ostatnią chwilę bo skończy się tak, że między
gotowaniem i pieczeniem będziesz odkurzać :) . A wieczorem

padniesz ze zmęczenia. O radości z nadchodzących świąt nie może
być w tej sytuacji mowy. Jeśli chcesz tego uniknąć, podziel zadania
na wszystkich członków rodziny i na określone dni.

przedświąteczne przygotowania, żeby

w sobotę znaleźć czas na robienie z dziećmi
pisanek, i koszyczka ze święconką.

Nie bierz wszystkiego na siebie, bo polegniesz pod nawałem zajęć.

Podział obowiązków to bardzo dobre rozwiązanie. Najlepiej, by

każdy robił to, co najbardziej lubi. Jeśli mąż woli odkurzać, niech

zajmie się sprzątaniem, ty zajmij się gotowanie a dzieciaki niech
zajmą się dekoracjami. Pamiętaj, święta to czas rodzinny, więc rodzinne powinny być przygotowania.

Okna umyte tydzień wcześniej nie zabrudzą się żeby trzeba

było myć je jeszcze raz przed świętami. Zrób listę czynności,
które pozwolą ci zaplanować prace dla każdego członka

rodziny, co pozwoli ci uniknąć niepotrzebnego chaosu. Zrób

listę zakupów, unikniesz biegania do sklepu po brakujący płyn
czy mleczko. Sprzątanie kuchni zawsze zostawiamy na koniec,
bo podczas przygotowywania jedzenia i tak się zabrudzi. Nic
nie stoi na przeszkodzie, aby porządki zrobić wcześniej, jak

również dekoracje świąteczne nie będą nam przeszkadzać tylko
wprowadzać w świąteczny nastrój.
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A jeśli masz dość świąt w domu

!?!?!?!?!?!

Namów rodzinę na wspólny wyjazd. Unikniesz sprzątania
i gotowania przez całe święta. :)
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Przepisy Wielkanocne

Żurek w chlebkach
Składniki:
•

2 ćwiartki z kurczaka wędzone 0,5 litra Żuru

•

0,5 kg białej kiełbasy

•

1 cebula

•

2 marchewki

•

2 listki laurowe

•

5 szt. ziela angielskiego

•

2 ząbki czosnku

•

2-3 łyżki chrzanu tartego

•

1 łyżka majeranku

•

2 jaja

•

kilka małych chlebków

•

sól i pieprz do smaku

•

olej

Sposób przygotowania:
Wędzone ćwiartki wkładamy do garnka, marchewkę obieramy i kroimy w drobną kostkę. Wrzucamy do garnka, zalewamy wodą, dodajemy
listki laurowe i ziele angielskie. Całość gotujemy do miękkości marchewki. Odławiamy ćwiartki z kurczaka. Kiełbasę kroimy w średnią kostkę
i przesmażamy z cebulą pokrojoną w kostkę na patelni. Przekładamy do gotującego się wywaru. Wlewamy żur. Obieramy czosnek z łupiny
i przeciskamy przez praskę, dodajemy chrzan. Dodajemy majeranek i doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Gotujemy chwilę. Jaja gotujemy
na twardo, obieramy ze skorupki i kroimy w kostkę. Z chlebków odcinamy górę, wyciągamy środki i przy użyciu pędzelka smarujemy w środku
olejem. Wstawiamy na 15-20 do rozgrzanego do 180 stopni C piekarnika. Od razu po wyjęciu dajemy jajko, wlewamy żurek i podajemy

Jajka faszerowane szynką parmeńską i rukolą
Sposób przygotowania:

Jajka gotujemy na twardo, a gdy ostygną, obieramy, przecinamy na
połówki i delikatnie wyjmujemy żółtka.

Składniki:
Rozgniatamy żółtka widelcem, dodajemy pokrojoną w drobną kostkę
szynkę parmeńską raz majonez i mieszamy.

•

jajka 5 szt.

•

szynka parmeńska 50 gram

•

rukola 1 duża garść

•

majonez 2 łyżki

•

pieprz

Rukolę myjemy, osuszamy i drobno siekamy. Dodajemy do farszu.
Przyprawiamy do smaku dużą ilością świeżo zmielonego pieprzu.
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Mazurek czekoladowo-bakaliowy
Składniki:
ciasto:
•

2 wafelki w białej czekoladzie po 36 gram

•

38 dag mąki pszennej

•

½ szklanki cukru

•

2 łyżki soku z cytryny

•

1 jajko

•

25 dag masła

masa czekoladowa:
•

1/2 tabliczki mlecznej czekolady

•

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady

•

1 łyżka miodu

•

2 łyżki śmietany 30%

dodatkowo:
•

2 łyżki suszonej żurawiny

•

kilka orzechów laskowych

•

2 łyżki kandyzowanej skórki
pomarańczowej

Sposób przygotowania:

•

migdały w płatkach

•

1 białko jajka

Wafelki zetrzeć na zwykłej tarce do warzyw.
Wafle zetrzeć na tarce z grubymi oczkami i na sucho w misce
wymieszać z cukrem, mąką oraz szczyptą soli, następnie
dodać sok z cytryny, masło i jajko, szybko zagnieść ciasto

Z ciasta wyciąć wszystkie elementy mazurka.
Zagniecione ciasto owinąć w woreczek i schłodzić 30 minut w lodówce po tym czasie
podzielić na dwie części i cienko rozwałkować z ciasta wyciąć prostokąt o wymiarach
20 cm na 12 cm i przełożyć go na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.

Kwiatuszki z ciasta ułożyć na brzegach mazurka.
Brzegi posmarować białkiem i obłożyć małymi kwiatuszkami wyciętymi z ciasta
( kwiatek ma zachodzić na kwiatek) po wierzchu wszystkie kwiatki posmarować
białkiem, a środek mazurka delikatnie nakłuć widelcem.

Piec w temp.180 st około 20 minut do momentu zrumienienia ciasta, wystudzić
Z drugą częścią ciasta postąpić identycznie dzięki czemu otrzymamy dwa mazurki po
upieczeniu mazurków zostanie nam troszkę skrawków, które należ ze sobą połączyć
i rozwałkować, a następnie wyciąć małe ciasteczka które są pysznym skutkiem ubocznym
z mazurków.
W garnuszku rozpuścić obie czekolady z dodatkiem miodu i śmietany do rozpuszczonej
masy czekoladowej dodać szczyptę soli i przestudzić.
Przestudzoną masą czekoladową napełnić środki mazurków i posypać po wierzchu
bakaliami, odstawić do zastygnięcia czekolady i dowolnie ozdobić lub zostawić tak jak są
czyli z samą masą czekoladową.
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Kącik Dobrej Książki

„ Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie,
po przyjacielsku pomogą zorientować się
w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń.
One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie,
one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata,
dla człowieka.”
Maksym Gorki

Słowa, które mogą zwiększyć naszą elokwencję:
Stalking
Uporczywe nękanie nie jest zjawiskiem łatwym
do zdefiniowania. Pojęcie stalkingu określa się
poprzez szereg zachowań sprawcy, które naruszają
prywatność ofiary lub wzbudzają w niej poczucie
zagrożenia.
Do najczęstszych zachowań ingerencyjnych
należą:
•
•
•
•
•
•
•
•

wysyłanie listów lub sms - ów
prezenty
kwiaty
telefonowanie
śledzenie
nachodzenie w miejscu pracy
niszczenie rzeczy należących do tej osoby
groźby

W każdym wypadku są to działania uporczywe. Ofiara stalkingu ponosi liczne straty
w aspekcie społecznym i finansowym. Zmuszana jest do zmiany pracy, miejsca
zamieszkania, zmiany wyglądu bądź rezygnacji z planów życiowych po to, by
ukryć się przed dręczycielem. Ostatecznie może to zaowocować utratą znajomych
i odizolowaniem się od społeczeństwa.
Równie istotne są następstwa psychologiczne, takie jak brak zaufania do ludzi,
podejrzliwość, nadmiar ostrożności, strach, nerwowość, frustracja, paranoja,
depresja. Wiele tych osób rozważa popełnienie samobójstwa. Otoczenie ofiary,
rodzina, znajomi czy też partner życiowy, najczęściej, co przykre, zachowują
się najmniej odpowiednio w tej sytuacji. Na przykład koleżanki nękanej kobiety,
uważają, że działanie cichego wielbiciela jest bardzo romantyczne, inni mogą
twierdzić, że ofiara przesadza, jeszcze inni będą bagatelizować sprawę lub obarczać
ofiarę winą za tę sytuację.
Ostatnio w Polsce coraz częściej słyszy się o sprawach , gdzie ofiary przez listy,
wizyty, telefony, czy sms -y latami nękane są przez swoich prześladowców.
W związku z rozpowszechnieniem internetu, staje się on również narzędziem
STALKERÓW, którzy docierając do kręgu znajomych i rodziny ofiary poprzez
portale społecznościowe, potrafią zmienić życie niejednego człowieka w koszmar.
Do niedawna STALKER pozostawał praktycznie bezkarny, gdyż organy ścigania
właściwie miały związane ręce , dopóki prześladowca nie popełnił przestępstwa.
Obecnie w Polsce wprowadzone są zmiany w przepisach dotyczących uporczywego
nękania.
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Kącik Dobrej Książki

„Cichy wielbiciel” Olga Rudnicka
Julia Rogacka pracuje jako doradca klienta w salonie firmowym jednego z operatorów sieci
komórkowych. Skończyła studia i próbuje poukładać sobie życie. U boku ma wspaniałego, aczkolwiek
bardzo zapracowanego mężczyznę, przyjaciół oraz rodziców. Można powiedzieć, że wszystko układa
się dobrze i bohaterka ma szanse spełnić swoje marzenia. Pewnego dnia do salonu kurier przynosi
bukiet kwiatów z dołączonym bilecikiem od tajemniczego nadawcy… Podekscytowana dziewczyna
nie spodziewa się, że od tego momentu jej życie powoli zamieni się w koszmarną walkę. W jej głowie
pojawiają się ciepłe myśli i ciekawość – od kogo dostała tak miłą niespodziankę. Tajemniczy wielbiciel
posuwa się o krok dalej i zaczynają się głuche telefony, smsy z wyznaniami miłosnymi oraz kolejne
prezenty. Sytuacja zaczyna Julię denerwować, zamiast przyjemnych emocji pojawia się strach.
Przyjaciele i rodzice nie pomagają nękanej dziewczynie, nie rozumieją, co ona czuje i co się z nią
dzieje. Nikt nie uważa tej sytuacji za coś złego, wręcz przeciwnie, koleżanki z zazdrością patrzą na
kwiaty i prezenty. Autorka w doskonały sposób opisała powolny proces niszczenia czyjegoś życia.
Książkę „Cichy wielbiciel” polecam gorąco.

Drugą pozycją, którą przeczytałam niedawno jest :

„Motyl” Lisa Genowa

Alice Howland jest naukowcem oraz wykładowczynią psychologii na jednej z renomowanych uczelni.
Na swoim koncie ma sporo sukcesów zawodowych, a oprócz tego ma wszystko, o czym marzyłaby
pięćdziesięcioletnia kobieta – kochającego męża, dobrze wychowane dzieci, stabilność finansową oraz
pracę, która przynosi jej wiele satysfakcji. Można ją bez problemu nazwać kobietą sukcesu, jednak jej
szczęśliwe życie kończy się w momencie, gdy słyszy diagnozę: pomimo stosunkowo młodego wieku
choruje na Alzheimera. Każdy kolejny dzień staje się dla niej walką, walką ze swoją własną słabością
- pamięcią. Alice ma świadomość, że w najbliższej przyszłości nie będzie pamiętała swoich bliskich,
zapomni nawet, jak wykonywać podstawowe czynności. W tym celu stworzyła plan o nazwie „Motyl”,
który ma uchronić jej bliskich przed ciężarem i kosztami finansowymi, które wiążą się z opieką nad
osobą, chorującą na Alzheimera.
Powieść napisana przez tę amerykańską pisarkę porywa czytelnika od pierwszej strony i trzyma
w swoich objęciach do samego końca, dodatkowo silnie oddziałując na jego uczucia. Historia Alice opowiedziana jest
z punktu widzenia głównej bohaterki, dlatego czytelnik ma możliwość lepszego wczucia i zrozumienia sytuacji, w której się
znalazła. W ten sposób dane jest mu obserwować wewnętrzne zmagania głównej bohaterki, która zmuszona jest pogodzić
się ze swoją chorobą, a także powiadomić swoich najbliższych, znajomych z pracy oraz uczniów o diagnozie i losie, który na
nią czeka.
„Motyl” to powieść, którą czyta się błyskawicznie. Kolejne miesiące z życia Alice zarówno przed jak i po diagnozie wzbudzają
w czytelniku żywe emocje. Książkę można by rzec wręcz pochłania się z wypiekami na twarzy, ale również ze łzami
wzruszenia. Tytułowy motyl symbolizuje krótkie, ale szczęśliwe życie, którego z pewnością doświadczyła główna bohaterka
zanim stwierdzono u niej Alzheimera. Motyl to także rodowa pamiątka, wysadzany kamieniami wisiorek, który Alice zwykła
była zakładać jedynie na specjalne okazje. Wraz z postępem choroby, każdy kolejny dzień życia okazywał się być cennym
i hojnym darem od losu, dlatego naszyjnik z czasem rzadko znika z szyi kobiety.
„Motyl” to książka, którą bez względu na wiek, wyznawane poglądy czy literackie upodobania należy przeczytać. Strach
i zamykanie się na problemy współczesnego świata powodują jedynie wzrastanie ignorancji i utrudniają z nimi walkę.
A wiele chorób, chociaż nadal nieuleczalnych wymaga od drugiego człowieka jedynie otwartości, zrozumienia i chęci nawet
najdrobniejszej pomocy czy wsparcia. „Motyl” to książka, która w ogólnym rozrachunku daje, aczkolwiek nikłą, nadzieję oraz
każe spojrzeć na chorobę Alzheimera z innej, nieco bliższej i pozbawionej uprzedzeń perspektywy.
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„Ja, judaszka” Ewa Bartkowska
Spotkanie dwóch dusz... Wbrew zasadom, wbrew logice, wbrew konwenansom. Ewa Bartkowska w swoim literackim debiucie
zrywa z tematami tabu, przedstawia zupełnie nowe, świeże podejście do niezwykłego uczucia, jakie
połączyło dojrzałego mężczyznę i młodziutką dziewczynę. To pełne pasji i emocji studium związku
ludzi, którzy pragną żyć według swoich zasad.

Kiedy drogi Alicji i Wiktora skrzyżowały się, ona była jego uczennicą, on - nauczycielem i wychowawcą.
Wzajemna fascynacja dwóch niezwykle wrażliwych i inteligentnych osób szybko stała się początkiem
czegoś większego. Nałogu, jakim jest potrzeba nieustannej obecności drugiej osoby, przyjaźni i miłości.
Alicja jest uwięzioną w ciele nastolatki dojrzałą i mądrą kobietą. Wiktor, który nigdy wcześniej nawet
nie spojrzał na swoją uczennicę, początkowo pełen obaw, szybko poddaje się rodzącemu się właśnie
uczuciu. Ale to dopiero początek. Przed nimi jeszcze długa droga. Alicja w końcu przestanie być
uczennicą Wiktora, zdaje się, że już nic nie stanie na drodze ku ich szczęściu. Ale czy na pewno? Czy
bohaterom uda się całe życie podążać wspólnie pod prąd? Czy taki scenariusz jest w ogóle możliwy?
To opowieść niesztampowa. Wiele dzięki niej się nauczymy, zrozumiemy, dostrzeżemy. Będziemy kluczyć wraz z jej
bohaterami ścieżkami rzadko odwiedzanymi, gubiąc się, ale nabierając jednocześnie pewności, że gdzieś tam w oddali
musi być światło, jakiś punkt zaczepienia. To historia o ogromnej samotności, wychodzeniu poza ramy, o wielkiej odwadze,
rozczarowaniach, wewnętrznej walce nie tylko z tym, co za nami, ale też z tym, co przed nami. Bo czy człowiek ma prawo
do szczęścia za wszelką cenę i wbrew wszystkiemu? A może tak naprawdę sami sobie utrudniamy, stwarzamy niewidzialną
granicę między tym, co powinniśmy, a co chcemy robić? Warto się nad tym wszystkim zastanowić, a pomoże nam na pewno
w owych rozmyślaniach powieść zatytułowana "Ja, judaszka". Polecam z całego serca. Nie pozostaniecie obojętni, albo
zakochacie się w tej książce, albo... nie ma żadnego albo. Zakochacie się na pewno.
Tak jak i ja.
Lubię czytać ambitne książki. Mogą być tak trudne, że często muszę po kilka razy analizować jedno zdanie. Uwielbiam też te,
które obowiązkowo trzeba przeczytać. Czasami jednak na szczęście trafiam na książkę, przy której w końcu odpoczywam.....
Tylko rano nie potrafię się dobudzić!!!
Pozycja, którą chcę polecić, to:

„Tajemnica znachorki” Sabine Ebert

Marta jest młodą dziewczyną, którą po śmierci jej rodziców wychowuje stara znachorka. Uczy
ją ona wszystkiego co wie i potrafi, wierząc, że jej podopieczna nie dość, że uczy się wszystkiego
pilnie ma ponad to dar, który może być jej błogosławieństwem lub przekleństwem. Kiedy umiera
jej opiekunka zostaje wezwana na zamek Wulfharta. Ma sprawić, by jego żona urodziła żywego
potomka jeśli nie, utnie jej dłonie i stopy. Młodziutka znachorka nie może już jej pomóc, jest za
późno. Brzemienna rodzi martwe dziecko a Marta ucieka z zamku. Nie ma gdzie iść. Przybrana
mama umarła, chałupka spalona. Do innych wiosek iść nie może, bo posądzą ja o czary. Nagle dostaje
olśnienie i przyłącza się do osadników idących do Saksonii. Jednak to nie koniec jej kłopotów.
Jestem pod wrażeniem tej książki. Niczego jej nie brakuje. Jest miłość, bowiem Marta zwraca uwagę
Chrystina. Rycerza postępującego iście według kodeksu rycerskiego, który kryje głęboko w sobie
tajemnicze, bolesne zdarzenie z przeszłości. Ponad to przybywa na potężny zamek Otta i jego żony
Hedwigi, gdzie wylecza ich ciężko chorego syna, przez co zjednuje sobie po równo wrogów jak i przyjaciół. Zostaje też
uwikłana w spór między Christianem a Randolfem, który zmierza do tragicznych zdarzeń. Jest to jednak dopiero początek
problemów, z którymi przyjdzie się jej zmierzyć. W ich wiosce zostają odkryte złoża złota, co tylko pogorszy sytuacje.
Największym atutem tej lektury są bohaterowie. Dzielny, honorowy Chrystian i jego giermek Łukasz, którzy nie mogą nie reagować
na krzywdy czynione przez Randolfa, który zawsze bierze i robi co chce o kodeksie w ogóle nie pamiętając. Hedwiga inteligentna,
odważna żona Ottona, która w czasach kiedy zdanie kobiety się nie liczyło, potrafiła wpływać na decyzje męża i brać udział w polityce,
intrygach. Greta stara chłopka, która nie jeden raz powstrzyma osadników przed decyzjami wynikającymi tylko z strachu.
Czasami wydaje mi się, że dobre książki nie my znajdujemy, ale one znajdują nas. Tak było i tym razem. Zachęcam do
przeczytania !
Dorota Fenkanin
Chirurgia Naczyniowa
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
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PODZIĘKOWANIE

za te piękne lata

Pani Annie Karwowskiej
Droga Pani Aniu!

Dziękujmy za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę na
rzecz naszej Izby. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni Pani o nas i podobnie jak my
wszyscy, będzie dobrze wspominać spędzone wspólnie chwile. Chcemy zapewnić Panią, że będzie
Pani u nas zawsze mile widzianym gościem. Bardzo zależy nam na tym, by nasi emerytowani
pracownicy dalej czuli więź z Izbą. Liczymy, że będzie Pani gościem imprez i jubileuszy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży.
Życząc samych pogodnych i radosnych chwil, pozostajemy z wyrazami szacunku
Życzy
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży

Pani Zofii Krystynie Sokołowskiej
Serdeczne podziękowania za długoletnią pracę na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Ogólnego
w Kolnie na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w związku z odejściem na emeryturę.
Za zaangażowanie, poświęcenie i oddanie małym pacjentom oraz wzorowe wypełnianie
powierzonych obowiązków z życzeniami pomyślności w nowym okresie życia.
Życzą: koleżanki wraz z Dyrekcją Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Pani Barbarze Myślińskiej
W związku z przejściem na emeryturę za wieloletnią pracę sterylizatorni szpitalnej Szpitala
Ogólnego w Kolnie. Za sumienność i zaangażowanie oraz wzorowe wypełnianie swoich
obowiązków z życzeniami pomyślności w nowym okresie życia.
Życzą: koleżanki wraz z Dyrekcją Szpitala Ogólnego w Kolnie.
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Podziękowania

Chwile takie jak przejście na emeryturę powodują zwykle, że staramy się dokonać
bilansu, podsumowania. Chcielibyśmy, by podsumowując swoją karierę, wzięły Panie pod
uwagę, oprócz ciężkiej pracy, jubileuszy, awansów, chwil radosnych i smutnych, również
inne czynniki. Jednym z nich jest wdzięczność wszystkich tych, którym pomagały Panie
służąc swoją wiedzą i doświadczeniem przez wiele lat.

Dziękujemy:
Irenie Krysińskiej,
Ewie Rembiszewskiej,
Iwonie Skrodzkiej,
Bożenie Murawskiej,
Halinie Masternak,
Elżbiecie Borek,
Grażynie Wawryniuk,
Elwirze Kamińskiej,
Grażynie Szymańskiej,
Beacie Dzieniszewskiej,
Elżbiecie Sędziak,
Elżbiecie Godlewskiej,
Elżbiecie Skarżyńskiej,
Grażynie Gąsiewskiej,
Bożenie Charczuk,
Bogumile Rzodkiewicz,
Grażynie Ewie Konopko,
Grażynie Piliszewskiej,
Marii Makowskiej,
Teresie Urbanowskiej,
Grażynie Kulesza,
Agnieszce Truszkowskiej,
Elżbiecie Smaługa,

Zofii Wójcik,
Hannie Banach,
Danucie Wiktorzak,
Krystynie Zagubień,
Grażynie Jeglińskiej,
Hannie Szewczyk,
Grażynie Małgorzacie Warno,
Grażynie Nieradko,
Mariannie Zofii Płoszkiewicz,
Bożenie Marii Zabielskiej,
Mirosławie Nieścierowicz,
Lucynie Wszeborowskiej,
Barbarze Gwiazdowskiej,
Joannie Łosiewicz,
Lucynie Blok,
Joannie Domitrz,
Zofii Rybak,
Marii Nikodem,
Irenie Lul,
Barbarze Maćkowiek,
Krystynie Piaścik,
Jadwidze Kraińskiej,
Ewie Franczak,
Małgorzacie Steckiej,

Z najlepszymi życzeniami
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży
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KONDOLENCJE

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia
i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce bólem i odciska w nim
swoje piętno przypominające nam stale,
jacy jesteśmy wobec niej bezsilni…

Koleżance

Bożenie Sadowskiej

najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach z powodu śmierci

MAMY

Składa Zarząd
Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych
Przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Łącząc się w żałobie i smutku
po śmierci

MAMY

składamy kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia
Koleżance

Bożenie Sadowskiej
i jej Rodzinie

Życie przemija, jednak pamięć o Kochanej
Osobie pozostaje
w naszych sercach na zawsze….
Naszej Koleżance

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży

Irenie Zawadzkiej

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

Teścia

składa
Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych
przy Szpitalu Wojewódzkim
w Łomży

„Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają…”

Irenie Zawadzkiej

Pielęgniarce Oddziału Chorób Wewnętrznych
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Najszczersze wyrazy współczucia i żalu
W trudnych chwilach po śmierci

Teścia

składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
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„Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność…"
Łącząc się w żałobie i smutku
po śmierci

Koleżance

Janinie Karpińskiej

najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia
i otuchy w trudnych chwilach
z powodu śmierci

Taty
Koleżance Janinie Karpińskiej
i jej Rodzinie

Taty

Składa
Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych
Przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
Wyrazy głębokiego współczucia

Koleżance Marii Jakubowskiej
z powodu śmierci

Teścia

Składa Zarząd
Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych
Przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem nie na czas….
Łącząc się w żałobie i smutku
po śmierci

Teścia

składamy kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia

Koleżance Marii Jakubowskiej i jej Rodzinie
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
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