SPIS TREŚCI
1. Głos Przewodniczącej ....................................................................................................................................4
2. Kalendarium .................................................................................................................................................4
3. Aktualności
•

List od Pani Prezes NRPiP Zofii Małas do Delegatów XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży ................... 5

•

Wybrano nową Wiceprzewodniczącą ORPiP w Łomży............................................................................................................... 6

•

Sprawozdanie z działalności ORPiP w Łomży za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31grudnia 2017 r. ........................................... 7

•

Sprawozdanie z działalności OKR w Łomży za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. .......................................................... 12

•

Sprawozdanie ORzOZ w Łomży za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ............................................................. 13

•

Sprawozdanie OSPiP w Łomży za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. .............................................................. 14

4. Wokół zawodu
•

Hanna Chrzanowska - błogosławiona pielęgniarka ................................................................................................................ 15

•

Hanna Chrzanowska - „Rachunek sumienia pielęgniarki”....................................................................................................... 16

5. Opinie prawne
•

*Czynności pielęgnacyjne wykonywane przez pracowników niemedycznych opinia Konsultanta Krajowego ...................... 18

6. Komunikaty
•

Komunikat Skarbnika ........................................................................................................................................................... 21

•

Obowiązek zgłaszania zmian objętych rejestrem .................................................................................................................... 21

7. Poezja .........................................................................................................................................................22
8. Jak spędzić wakacje
•

Zasady spędzania urlopu w domu.......................................................................................................................................... 23

9. Po dyżurze
•

Relacja z beatyfikacji pierwszej polskiej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej............................................................................ 24

10. Podziękowania / Gratulacje
•

Podziękowania dla Emerytek ................................................................................................................................................

27

11. Kondolencje ..............................................................................................................................................28
12. Informacja o Magazynie Pielęgniarki i Położnej .....................................................................................30
Informacja ( adres strony internetowej, nr konta bankowego)
STRZYKAWKA BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży; ul. Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża; tel. (86) 216 - 47 - 13
Nr konta: Hexa Bank Spółdzielczy 46 8762 0009 0007 1606 2000 0010
Redaktor wydania : mgr Izabela Metelska; opracowanie: Wanda Bogusz, Jolanta Toczko
Skład: Artur Kuczyński
Druk: DRUKARNIA Libra Print Daniel Puławski;
18-400 Łomża; ul Al. Legionów 114B;
tel: 86 475 50 21, 86 475 50 22.
info@dobra-drukarnia.pl.
Nakład: 500 egz. Nakład: 500 egz..Do użytku wewnętrznego. Otrzymują bezpłatnie członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Nr 61/2018
STRZYKAWKA

3

GŁOS
Przewodniczącej
Szanowne Koleżanki
i Koledzy!
Za nami piękny i słoneczny maj, tym piękniejszy, że
obfitujący w ważne święta: Dzień Matki, ale przede wszystkim
Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.

Te wyjątkowe dni są okazją do podziękowań i życzeń.
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży oraz
własnym wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym
serdecznie dziękuję za troskę i wsparcie, których dzięki Waszej pracy
nasi Pacjenci mogą doświadczać każdego dnia i życzę satysfakcji
z wykonywania tych trudnych ale jakże pięknych zawodów.
A wszystkim Mamom w dniu Ich święta życzę wielu powodów do
uśmiechu oraz zadowolenia z życia rodzinnego i wykonywanej
pracy. Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości i realizacji planów
zarówno tych osobistych jak i zawodowych. Wiem, że realizacja
tych życzeń nie jest łatwa, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji
naszego środowiska zawodowego coraz boleśniej odczuwającego
problem niedoborów kadrowych ale i finansowych, a jeszcze
boleśniej braku rozwiązań systemowych mających rozwiązać te
problemy. W Polsce na tysiąc mieszkańców w 2015 r. przypadało
5,4 pielęgniarki, co w Europie plasowało nasz kraj na ostatniej
pozycji. Obecnie sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że do roku
2022 roku uprawnienia emerytalne w kraju uzyska 32 proc. obecnie
zatrudnionych. Dopóki nie poprawi się sytuacja płacowa oraz
warunki pracy w naszych zawodach, dopóty będziemy kształcić
nasze koleżanki i kolegów dla innych krajów unijnych i nie mamy
szans na zapełnienie powstałej luki pokoleniowej. Pomimo braku
zrozumienia problemu, bierności i pozornych – odnoszę wrażenie
– prób wyjścia z impasu, w którym się znaleźliśmy podejmowanych
przez rządzących, cały czas wierzę, że przy podjętych wspólnych
działaniach, w szeroko pojętym interesie społecznym, jest możliwa
poprawa sytuacji naszych zawodów.
Przed nami okres wakacyjny – życząc udanego wypoczynku,
proszę o rozwagę i ostrożność na drodze i nad wodą, abyśmy
wypoczęci i pełni nowych sił po urlopie mogli w pełnym składzie
stawić czoła obowiązkom i wyzwaniom, które niesie życie.
Przewodnicząca OIPiP
Izabela Metelska

KALENDRIUM
- 20.03.2018r -

Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca ORPiP w Łomży Izabela Metelska

- 21-22.03.2018r -

- Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
- udział wzięła Przewodniczących OIPiP w Łomży Izabela Metelska

- 24.03.2018r -

Konferencja „Akademia leczenia ran” w Białymstoku
– udział wzięła Izabela Metelska

- 28.03.2018r -

Spotkanie Wielkanocne w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
– uczestniczyła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska

- 10.04.2018r -

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
– udział wzięli członkowie rady

- 13.04.2018r -

Konferencja „Zadbaj o swoje dzieci dbając o siebie, czyli
zdrowie prokreacyjne” organizator – Fundacja Świętych
Joachima i Anny we współpracy z Instytutem Ochrony Zdrowia
oraz PWSIiP w Łomży
– udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska

- 18.04.2018r -

Konferencja
„ Zabezpieczenie mieszkańców Domów Pomocy
Społecznej w świadczenia pielęgniarskie”

-18.04.2018r -

Czepkowanie – udział wzięła Ewa Fiega

- 20.04.2018r -

posiedzenie Zarządu Regionu OZZPiP w Białymstoku
– udział wzięła Izabela Metelska jako Wiceprzewodnicząca
Zarządu Regionu Podlaskiego OZZPiP

- 21.04.2018r -

Konferencja dla Położnych
„Problemy współczesnego położnictwa” zorganizowana przez OIPiP
w Łomży we współpracy z Wydziałem Medycznym WSA

- 26.04.2018r -

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Bogdanem Dyjukiem
dotyczące sytuacji pielęgniarek i położnych w szpitalach marszałkowskich
– udział wzięła Przewodnicząca Izabela Metelska

- 27-28.04.2018r -

Uroczystości beatyfikacyjne Hanny Chrzanowskiej w Kraków/Łagiewniki

- 14.05.2018r -

Posiedzenie Komisji Socjalno- Bytowej w Łomży

- 15.05.2018r -

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

- 22.05.2018r -

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w Wysokiem Mazowieckiem – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży
Izabela Metelska

- 6.06.2018r -

Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji przy NRPiP
w Warszawie - udział wzięła Izabela Metelska

- 12.06.2018r -

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
- udział wzięli członkowie ORPiP
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WYBRANO NOWĄ WICEPRZEWODNICZĄCĄ ORPiP W ŁOMŻY
Dnia 12.06.2018r na posiedzeniu
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
decyzją członków Rady została wybrana nowa Wiceprzewodnicząca.
Funkcję tą objęła Pani Ewa Fiertek.
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Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31grudnia 2017 r.

W dniu 21 października 2015 roku odbył się VII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

w Łomży, zgodnie z Uchwałą Nr 9 i Uchwałą Nr 10 został wybrany skład osobowy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na
VII kadencję.

W dniu 13 listopada 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży, na którym

Okręgowa Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Izabela Metelska			
2. Anna Karwowska			
3. Paweł Olszewski			
4. Bożena Wojewoda-Jarosińska

- Przewodnicząca ORPiP w Łomży
- Wiceprzewodnicząca ORPiP w Łomży
- Sekretarz ORPiP w Łomży
- Skarbnik ORPiP w Łomży

Członkowie:
Jadwiga Dembińska
Iwona Kałudzińska
Krystyna Łepkowska
Ewa Fiega
Ewa Fiertek
Ewa Nowak
Katarzyna Paplińska
Irena Popko
Elżbieta Rydzewska
Na tym posiedzeniu Rady zostało wybrane również Prezydium ORPiP w Łomży. W skład Prezydium weszły następujące osoby:

1. Izabela Metelska			
2. Anna Karwowska			
3. Paweł Olszewski			
4. Bożena Wojewoda-Jarosińska 5. Ewa Fiega				-

Przewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz
Skarbnik
Członek

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i 8 posiedzeń Prezydium ORPiP.

Ogółem na posiedzeniach Rady i Prezydium zostało podjętych 188 uchwał (spis uchwał w załączeniu).
Zadania zrealizowane przez ORPiP w analizowanym okresie to:

I. Prowadzenie okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych

W roku 2017 do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych na listę członków OIPiP w Łomży wpisało się:
•
•
•

46 pielęgniarek
2 położne

stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano do rejestru:
•

39 pielęgniarek

•

5 pielęgniarek

wpisano do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych z powodu przejścia na teren działania OIPiP w Łomży:
•

1 położną
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wydano nowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu i wpisano do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych
•
•

2 pielęgniarki
1 położną

wykreślono z rejestru z powodu przeniesienia się na teren działania innej Izby:
•
•

12 pielęgniarek
2 położne

wykreślono z rejestru z powodu wyjazdu za granicę
•

1 pielęgniarkę

•

2 pielęgniarki

zaprzestało wykonywania zawodu
wygasło prawo wykonywania zawodu 3 osobom:
z powodu śmierci:

•

2 pielęgniarkom

•

1 pielęgniarce

z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu
Wygaszenia prawa wykonywania zawodu dokonuje się na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Administracji i Cyfry-

zacji. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ppkt.1) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014, poz. 1435) śmierć jest
powodem do wygaszenia prawa wykonywania zawodu.

skierowano na przeszkolenie z powodu niewykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
•
•

6 pielęgniarek
1 położną

wydano zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat:
•
•

6 pielęgniarkom
1 położnej

W rejestrze OIPiP w Łomży według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba pielęgniarek i położnych wynosiła ogółem 2 311 członków w tym:
•
•
•

1 931 pielęgniarek
34 pielęgniarzy

346 położnych

II. Prowadzenie ośrodka informacyjno - edukacyjnego

Przy Okręgowej Izbie działa ośrodek informacyjno-edukacyjny dla pielęgniarek i położnych, który w ramach swojej działalności

wykonuje następujące zadania:

- prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje dla pielęgniarek i położnych dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych,
uregulowań prawnych w ochronie zdrowia, w tym zawodu pielęgniarki lub położnej, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

- udzielanie niezbędnych informacji dotyczących procedury uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej

- udzielanie pielęgniarkom i położnym, będących obywatelami państw członkowskich UE i cudzoziemcom spoza UE, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej

- udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym w RP i w krajach UE odnośnie uznawania kwalifikacji zawodowych
- udzielanie informacji na temat zasad uznawania kwalifikacji w oparciu o Dyrektywy Unii Europejskiej
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Informacje udzielane były drogą telefoniczną, elektroniczną lub bezpośrednio osobom zgłaszającym się do Izby.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży na podstawie informacji zawartych w rejestrach oraz akt osobowych wydawała zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe do pracy za granicą i tak:

- wydawano zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe zgodnie z Dyrektywą UE
- wydawano zaświadczenia potwierdzające staż pracy (zgodnie z przedstawionymi
świadectwami pracy)

- wydawano inne dokumenty niezbędne do wykonywania zawodu za granicą na podstawie akt pielęgniarki lub położnej
- inne dokumenty potwierdzające informacje niezbędne do pracy osobom wyjeżdżającym za granicę

W okresie sprawozdawczym wystawiono i wydano 3 członkom samorządu zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodo-

we pielęgniarek:
•
•
•

1 zaświadczenie dla mgr pielęgniarstwa

1 zaświadczenie dla licencjata pielęgniarstwa

1 zaświadczenie dla absolwenta liceum medycznego

III. Prowadzenie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Pielęgniarka lub położna wykonująca pracę zawodową w ramach indywidualnej praktyki wykonuje działalność leczniczą.

Na podstawie art. 102 i 105 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

(Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) określone są warunki i zasady wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Liczbę pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki przedstawia poniższa tabela stan na dzień 31
grudnia 2017 r.:

lliczba pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w:
a) podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami
b) podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
c) podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym:
* prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jako:
- indywidualna praktyka pielęgniarki / położnej
- indywidualna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w miejscu wezwania
- indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki / położnej
- indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w miejscu
wezwania
- indywidualna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie pod
miotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
- indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w przed
siębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
* prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, spółki jawnej
albo spółki partnerskiej, jako grupowa praktyka pielęgniarek / położnych

piel.
177
1011

poł.
30
146

47
1
4

10
1
0

0

0

120

15

5

4

0

0

Należy podkreślić, że na podstawie art. 107 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz.654 ze zm.)

podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru, jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr czyli ORPiP
wszelkie zmiany objęte rejestrem w ciągu 14 dni od dnia ich powstania.

Wszystkich skreśleń i zmian w rejestrze dokonuje się na wniosek zainteresowanych.
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IV. Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

W analizowanym okresie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży wydała zezwolenia na prowadzenie:
1. Kursy specjalistyczne:
•
•
•

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych

„Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych

Organizatorem prowadzącym kształcenie podyplomowe było Podlaskie Centrum Szkoleń K.Wysocki w Białymstoku.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia poinformował, co następuje:
•

Kształcenie rozpoczęte do dnia 30 czerwca 2017 r. będzie kontynuowane do chwili jego zakończenia na dotychczasowych zasadach.

•

Kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r. będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem SMK.

Oznacza to, że jeśli Organizator prowadzi kształcenie na podstawie planów kształcenia oraz harmonogramów, w których wskazał rozpoczęcie kształcenia do dnia 30 czerwca 2017r., kontynuuje to kształcenie poza systemem SMK.

Oznacza to, że plany kształcenia na II półrocze, tj. na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do31 grudnia 2017 r. będą przesyłane przez organizatorów za pośrednictwem SMK. Plany te należy przesłać do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zamieszczenie planów w SMK, umożliwi zainteresowanym pielęgniarkom i położnym składanie wniosków, o zakwalifikowanie do wybranego rodzaju kształcenia, które to wnioski od dnia 1 lipca 2017 r., także będą składane za pośrednictwem SMK.

Kolejną czynnością będzie przesłanie harmonogramu kształcenia za pośrednictwem SMK, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kształcenia, po uprzednim dokonaniu kwalifikacji uczestników za pośrednictwem SMK.

V. Pomoc socjalna dla pielęgniarek i położnych

W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada przyznała bezzwrotne zapomogi dla członków samorządu na łączną kwotę 27 700,
Przyznano również 47 pielęgniarkom/położnym nagrody emerytalne w wysokości 500zł/osobę na ogólną kwotę 23 500,-.
Komisja Socjalno-Bytowa rozpatruje i przyznaje zapomogi natomiast Okręgowa Rada zatwierdza.

Przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży zostały powołane następujące Komisje:
1. Komisja Socjalno-Bytowa
2. Komisja ds. Przeszkoleń
3. Komisja ds. Kształcenia

4. Komisja Diabetologiczna
5. Komisja ds. Położnych

Na dzień 31 grudnia 2017 roku OIPiP w Łomży wydała 438 opinii zatwierdzających podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

VI. Współpraca z administracją publiczną, samorządową oraz innymi organizacjami

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży współpracowała z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwem Zdrowia,
Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych.

W codziennej pracy współpracowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim, Dyrektorami Szpitali, kierowniczą kadrą pielęgniarską w zakresie
poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych oraz rozwiązywania bieżących problemów przedstawicieli naszej grupy zawodowej.

Członkowie Rady brali udział w posiedzeniach, naradach, sesjach m.in. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Regionu Podla-

skiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, rad społecznych szpitali i ZPOZ gdzie prezentowaliśmy swoje
stanowiska w kluczowych sprawach dotyczących naszej korporacji zawodowej.

Przewodnicząca uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Prawa i Legislacji oraz Komisji ds. Warunków Pracy i Płacy przy Naczelnej Radzie
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prowadzących prace nad opiniowaniem proponowanych przez stronę rządową aktów prawnych dla naszej grupy zawodowej i opracowaniem naszych propozycji rozwiązań.

Współpracowano z Konsultantami w dziedzinach pielęgniarstwa w celu pozyskiwania opinii i stanowisk w sprawach dotyczących

bieżących spraw i wątpliwości pojawiających się w codziennej pracy pielęgniarek i położnych.

Nawiązano współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy działającymi na terenie naszej Izby w zakresie organizowania przeszkolenia dla

pielęgniarek i położnych po 5 - letniej przerwie w wykonywaniu zawodu w ciągu ostatnich 6 lat na zasadzie stażu finansowanego przez
Urzędy Pracy (dotychczas pielęgniarki odbywały przeszkolenie na zasadzie wolontariatu).

W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży podejmowała interwencje w następujących sprawach:

- wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej we wszystkich szpitalach naszej Izby,
- nieprawidłowego wypełniania zleceń przez lekarzy,

- monopolistycznych decyzji dyrekcji szpitala uniemożliwiających prowadzenie praktyk pielęgniarskich,

- przeciążenia pracą pielęgniarek i położnych i nakładania na nie obowiązków należących do innych grup zawodowych,
- jednoosobowych dyżurów,

- wypłacania dodatku ministerialnego nowozatrudnionym pielęgniarkom/położnym,
- wprowadzenia dyżurów medycznych.

Współpracowano z uczelniami wyższymi kształcącymi pielęgniarki w zakresie podnoszenie świadomości przyszłych pielęgniarek

dotyczącej zadań i zasad funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

We współpracy z innymi samorządami zawodowymi utworzono Forum Zawodów Zaufania Publicznego, którego celem jest umacnianie
idei samorządności i prezentowanie wspólnych, uzgodnionych stanowisk wobec organów władzy publicznej, zwiększanie świadomości
społeczeństwa o szczególnym charakterze zawodów zaufania publicznego oraz integrowanie środowisk zawodowych i występowanie w

obronie członków samorządu. Forum, którego inicjatorem była Izba Adwokacka w Białymstoku, tworzy w sumie 13 podmiotów. To m.in.
samorządy zawodowe adwokatów, komorników, notariuszy, lekarzy, pielęgniarek, aptekarzy i architektów.

Nawiązano współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter Polska, aby ułatwić pielęgniarkom/położnym dostęp do

ubezpieczeń przygotowanych specjalnie dla naszej grupy zawodowej oraz NZOZ MD CARE Podlasie Dworaki Staśki w celu przygotowania

turnusów rehabilitacyjnych dla pielęgniarek i położnych jako zawodów powodujących przeciążenie fizyczne i sprzyjających wypaleniu zawodowemu (częściowo dofinansowywanych przez Izbę, prowadzone są rozmowy z kierownictwem szpitali, aby część kosztów turnusów
pokrywali też pracodawcy).

Powołano Koło Pielęgniarki/Położnej Emerytki i Koło Młodej Pielęgniarki. We współpracy z Kołem Studenckim przy PWSIiP docieramy
do emerytowanych pielęgniarek i położnych potrzebujących pomocy.

Zorganizowano cztery konferencje: „Specyfika problemów pielęgnacyjnych osób ze stomią z uwzględnieniem stomii powikłanej”

, „Zasady odpierania zarzutów w postępowaniu karnym, cywilnym i zawodowym w pracy pielęgniarki/położnej”, „Pielęgniarka/położna

przed organami sprawiedliwości” oraz III Podlaską Konferencję Diabetologiczną „Dla każdego, kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje” we
współpracy ze Stowarzyszeniem SED.

Rozwijaliśmy naszą stronę internetową, założyliśmy facebooka, który dociera do ok. 1 tys. pielęgniarek i położnych, czyli ponad połowy

zrzeszonych w naszej Izbie dostarczając najświeższych informacji na temat działań podejmowanych przez Izbę oraz aktualności przydatnych do wykonywania zawodu.

VII. Działalność wydawnicza

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży wydaje Biuletyn OIPiP “Strzykawka” w nakładzie 500 egzemplarzy.
W roku 2017 Izba wydała kolejne 3 numery czasopisma: Wielkanoc, Wakacje, Boże Narodzenie.

Staramy się , żeby nasze czasopismo było ciekawe i zawierało informacje niezbędne do wykonywania zawodu.

Nadal będziemy pracować nad tym, żeby nasz biuletyn był źródłem wiedzy i dostarczał Państwu jak najwięcej informacji.
Jesteśmy otwarci na uwagi, komentarze, pomysły dotyczące naszego biuletynu. Prosimy kierować je na adres:

biuletyn_strzykawka@wp.pl lub zgłaszać do biura Izby.

Z poważaniem

w imieniu Okręgowej Rady
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Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Na podstawie art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.)

Okręgowa Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z działalności za w/w okres.

Zgodnie z Uchwałą Nr 11 i Uchwałą Nr 12 VII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łom-

ży z dnia 21 października 2015 r. został wybrany następujący skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

Anna Florczyk - Przewodnicząca
Członkowie:
• Anna Chojnowska
• Alicja Puławska
•
•

Ewelina Potaś
Mariola Ziuzia

W dniu 18 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie, na którym Okręgowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Anna Florczyk
2. Mariola Ziuzia
3. Ewelina Potaś
4. Anna Chojnowska
5. Alicja Puławska

- przewodnicząca OKR
- wiceprzewodnicząca OKR
- sekretarz OKR
- członek OKR
- członek OKR

Komisja pracowała w oparciu o obowiązujące akty prawne i zgodne z planem pracy.
W ciągu roku 2017 odbyły się trzy posiedzenia OKR. Kontrolą objęte były:

1) Raporty kasowe

2) Rozliczenie delegacji

3) Kontrola druków ścisłego zarachowania
4) Kontrola ewidencji czasu pracy

5) Analiza ściągalności składek członkowskich po wysłanych monitach
6) Kontrola wykorzystania zaległych urlopów
7) Kontrola funduszy na zapomogi

8) Kontrola wydatków rzeczowych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

9) Analiza podjętych uchwał przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdza gospodarność i celowość wydatków. Środki finansowe

wydatkowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Sprawozdanie
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Łomży
za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.
Obecny skład osobowy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na VII kadencję :

Teresa Żukowska - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Zastępcy:
• 1. Wanda Orzechowska
• 2. Agnieszka Porowska
• 3. Małgorzata Stecka
• 4. Agnieszka Zalewska

W dniu 17 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rzecznika i jego Zastępców. Głównym celem spotkania było przekazanie mate-

riałów ze szkolenia na temat „Procedowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej Prewencja wykroczeń zawodowych aspekty

prawne i organizacyjne”. Materiały ze szkolenia Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dla zastępców i Rzecznika przekazała pani Wanda Orzechowska Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Szkolenie odbyło się w dniu 29 – 30 maja
2017 r. w Warszawie.

Sprawozdanie z działalności prewencyjnej Okręgowego Rzecznika za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przedstawia

Załącznik nr 1 do sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Łomży za okres

od01 stycznia do 31 grudnia 2017r stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pełni dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 14:00 – 16:00, a

jego zastępcy pełnią dyżury w ostatni wtorek miesiąca w godzinach 9:30 – 11:30.

W okresie sprawozdawczym do biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Łomży wpłynęła jedna skarga,

która została zakończona postanowieniem o umorzeniu wszczęcia postępowania wyjaśniającego w związku z brakiem dowodów.
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Sprawozdanie
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Łomży
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)

przedstawia swoje sprawozdanie z działalności za w/w okres.

Zgodnie z decyzją VII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży w dniu 21 paździer-

nika 2015 r. został wybrany następujący skład osobowy Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych:

Przewodnicząca: Beata Krzyżanowska
Członkowie:		
Krystyna Dąbrowska
			Elżbieta Dopieralska
			Elżbieta Gutowska
			Monika Pietruszka

W dniu 19 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie, na którym Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych ukonstytuował się w

następujący sposób:

1. Beata Krzyżanowska
2. Monika Pietruszka
3. Krystyna Dąbrowska
4. Elżbieta Dopieralska
5. Elżbieta Gutowska

- Przewodnicząca OSPiP
- Wiceprzewodnicząca OSPiP
- członek OSPiP
- członek OSPiP
- członek OSPiP

W 2017 roku Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych spotykał się 3 razy.
•

•

31 maja Przewodnicząca OSPiP Beata Krzyżanowska oraz Wiceprzewodnicząca OSPiP Monika Pietruszka przekazały pozostałym
członkom Sądu informacje z konferencji, która odbyła się w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży w dniu 17 maja 2017 r. Wykład
przeprowadził Paweł Strzelec na temat: „Zasady odpierania zarzutów w postępowaniu karnym, cywilnym i zawodowym w pracy
pielęgniarki i położnej.”

13 października Przewodnicząca przekazała informacje ze szkolenia, które odbyło się w Warszawie w dniach 5 - 6 czerwca 2017 r.
na tematy:

„ Zadania i czynności członków okręgowego sądu pielęgniarek i położnych”

„Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w świetle naruszenia obowiązków pracowniczych.”
•

W szkoleniu tym uczestniczyły: Przewodnicząca OSPiP Beata Krzyżanowska oraz Wiceprzewodnicząca OSPiP Monika Pietruszka.

20 grudnia omówiono temat:” Odpowiedzialność ogólna za cały okres działalności pielęgniarek i położnych oraz odpowiedzialność
za sferę realizacji:

- pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego.”

W okresie sprawozdawczym Przewodnicząca OSPiP uczestniczyła w posiedzeniach
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

W analizowanym okresie nie wpłynęła do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Łomży żadna sprawa do rozpatrzenia dotycząca
przewinienia zawodowego pielęgniarki lub położnej, w związku z tym nie prowadzono postępowań sądowych.
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Hanna Chrzanowska
błogosławiona pielęgniarka

Proces beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej rozpoczął się
1998 r. 30 września 2015 r. Papież Franciszek potwierdził dekret
o heroiczności Chrzanowskiej. W lipcu 2017 r. Papież zatwierdził
dekret beatyfikacyjny. Za cud dokonany za stawiennictwem Hanny
Chrzanowskiej uznano uzdrowienie w 2001 r. mieszkanki Krakowa
po rozległym wylewie krwi do mózgu. Uzdrowiona kobieta zmarłą
10 lat później w wyniku innej choroby – chłoniaka.
Uroczystości w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyły się pod przewodnictwem Kardynała Angelo Amato,
który jest prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Hanna Chrzanowska (1902-1973)
wybitna pielęgniarka,
nauczycielka i opiekunka chorych

Urodziła się w Warszawie 7 października 1902 roku jako
córka Wandy ze Szlenkierów i Ignacego Chrzanowskiego. Dzieciństwo spędziła w podwarszawskiej miejscowości letniskowej Wiązownie. Kształciła się w domu pod nadzorem prywatnych nauczycielek. W 1917 roku zaczęła uczęszczać do prywatnego gimnazjum
Sióstr Urszulanek.

W 1920 roku zdała egzamin dojrzałości i wraz koleżanką
Zofią Wajdówną podjęła pracę w sekcji Komitetu Ochrony Polski.
W tym samym roku zapisała się na wydział filozoficzny UJ, wybrała studia polonistyczne. 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 RP oraz
używania tytułu pielęgniarki dyplomowanej.

wie. Na przełomie lat 1957/58 Hanna Chrzanowska objęła funkcję
dyrektora Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie.
Była pomysłodawczynią systemu pielęgniarstwa parafialnego.
Wprowadziła nowy rodzaj pomocy nie tylko duchowej, chory mógł
oczekiwać także pomocy od pielęgniarki przychodzącej do jego
domu

Od roku 1929 do 1939 Hanna Chrzanowska redagowała
miesięcznik „Pielęgniarska Polska” pierwsze czasopismo dla pielęgniarek. Uczestnicząc w pracach Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych brała udział w przygotowaniu uchwalonej
praz Sejm w 1935 r. „Ustawy o pielęgniarstwie. 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.
Począwszy od 1957 r., w którym powstało Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, okresowo pracowała w jego Zarządzie
Głównym. Przez wiele lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dobra
służby zdrowia przy Okręgowej Komisji Kontroli Zdrowia w Krako-

W 1958 wprowadziła zwyczaj zanoszenia potraw wigilijnych, sporządzania skromnych paczek i przekazywania do domów
ubogich chorych. Nawiązała kontakt 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 krakowski Karol Wojtyła,
później papież i święty, który 1960 r wraz z nią w Wielkim poście
odwiedził domy 35 chorych .
Postawa jak i duchowość Hanny Chrzanowskiej zasługują na najwyższe uznanie. Zmarła w Krakowie 29.IV.1973 r.

W 1925 roku wyjechała do Paryża na stypendium z
Fundacji Rockefellera. Po powrocie zgłosiła się do pracy w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia. W latach
(1926-1929) pracowała w szkole Krakowskiej jako instruktorka
i wykładała pielęgniarstwo zdrowia publicznego, prowadziła instruktaż dla Poradni Towarzystwa Walki z Gruźlicą.
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Hanna Chrzanowska

„Rachunek sumienia pielęgniarki”

I
1. Jestem pielęgniarką. Jestem katoliczka. Czy mogę sobie powiedzieć z czystym sumieniem: „jestem pielęgniarką katolicką”?
2. Moja praca, to nie tylko mój zawód, ale powołanie. Powołanie to
zrozumiem, jeśli przeniknę i przyswoję sobie słowa Chrystusa „nie
przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”.
3. Moje powołanie realizować muszę niezależnie od tego, czy i jakie mam obowiązki rodzinne, pełniąc pracę pielęgniarską w duchu
służenia i miłości.
4. Bóg złożył w moje ręce talenty i nie wolno mi ich marnować. Sam
Chrystus przez swoją działalność wśród chorych wskazuje mi drogę postępowania.
II
1. Każdy uczynek miłosierdzia Chrystusa był samą świętością.
Mimo to Chrystus uchodził od ludzi, aby się modlić. Czy idę w Jego
ślady? Czy nie łudzę siebie mniemając, że się „modlę pracą”? Mam
czas na tyle spraw poza nią! Czy naprawdę nie mogę znaleźć trochę czasu tylko dla Boga? Czy się modlę o siły, czy dziękuję Bogu za
moje powołanie?
2. Czy nie zaniedbuję Mszy Świętej w niedzielę i święta, zasłaniając
się zmęczeniem?
3. Czy staram się głębiej poznawać moją religię przez lekturę, rozmowę, uczęszczanie na konferencje religijne? Jeśli nie – to dlaczego? Przez zarozumiałość, lenistwo? Może nie chcę usłyszeć prawdy
o sobie?
4. Czy pamiętam, że Bóg na mnie patrzy i wszystko dostrzega? Czy
nie pracuję dla efektu, dla pochwały, dla olśnienia otoczenia?
5. Dobro, które pełnię, jest tylko odblaskiem dobroci Boga. Czy nie
chwaliłam się moją pracą? Czy nie zachwycałam się sama sobą?
6. Czy pracuję nad wyrobieniem w sobie cech dobrej pielęgniarki i
czy nie zniechęcam się w tej pracy?
III
1. Czy rozumiem godność swojego zawodu i czy staram się słowem
i czynem dawać temu wyraz? Czy rozumiem, że wychodzenie poza
krąg moich pielęgniarskich obowiązków i sięganie do funkcji lekarza jest zbaczaniem z drogi mojego powołania?
2. Czy jako pielęgniarka katolicka poczuwam się do współodpowiedzialności za mój zawód? Co robię aby go podnieść? Czy się nie
uchylam w tym zakresie od prac społecznych?
3. Jeśli jestem mężatką, mam dzieci, a mimo to pracuję zawodowo,
jak łączę oba obowiązki? Czy jako pielęgniarka zdobywam się na
taką rzetelność, aby moje sprawy osobiste nie przynosiły uszczerbku powierzonym mojej opiece, czy to w szpitalu, czy w poradni i w
terenie? Czy – odwrotnie – nie zaniedbuję obowiązków rodzinnych
dla pracy zawodowej? Może nabieram jej za dużo, wyżywając się w
niej niepotrzebnie? Może tylko w pracy jestem pogodna i uprzejma,
a potem „odprężam się” we własnym domu złym humorem i niecierpliwością? A może dzieje się odwrotnie?
4. Jak wypełniam obowiązki zawodowe, czy jestem punktualna, sumienna w wykonywaniu zleceń, czy pracuję według prawideł sztuki pielęgniarskiej w szpitalu, poradni, w domu chorego?
5. Może pracuję wśród nowoczesnych wyposażeń, wśród najdo-
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skonalszych zdobyczy medycyny. Czy pamiętam, że wynalazczość i
zdobycze naukowe odbijają chwalę Boga Stworzyciela ludzkiej myśli? Czy sama staram się dokształcać?
6. Czy jestem prawdomówna? Czy miałam odwagę przyznawania
się do popełnionych błędów i pomyłek, czy odwrotnie – zatajałam,
albo fałszowałam fakty, aby chronić swoją opinię? Czy byłam sumienna w sprawozdaniach ustnych i piśmiennych, w dokumentacji,
statystykach?
7. Czy szanowałam własność społeczną? Nie niszczyłam jej, nie zabierałam? Czy zwróciłam wszystkie pożyczone przedmioty?
8. Jaki jest mój stosunek do spraw bytu mojego i koleżanek? Czy
miałam odwagę występowania ze słusznymi żądaniami jego polepszenia? Czy nie brałam udziału w strajku, czy do niego nie namawiałam? Czy nie zdobywałam nieuczciwie pieniędzy lub innego
wynagrodzenia? Mogła to być przymówka o „nagrodę” od opuszczającego szpital, skarżenie się na ciężkie warunki. Czy nie brałam
pieniędzy z góry „aby lepiej pielęgnować”, albo czy się nie umawiałam z rodziną chorego o późniejszą nagrodę – czy rozumiem, że
to zwyczajna łapówka? Może namawiałam na leki, które chciałam
sprzedać, choć nie były im potrzebne? Może za leki, które otrzymałam do sprzedaży brałam za wysokie ceny? Może brałam za wysokie honoraria za prywatną praktykę, nie uwzględniając możliwości
chorych? Czy mimo niskich poborów pracowałam bez zarzutu?
9. Jak reagowałam wobec konieczności przedłużenia godzin pracy
– w razie zastępstwa, epidemii, konieczności dodatkowych odwiedzin domowych, pozostania przy ciężko chorym?
10. Czy nie mam sobie nic do wyrzucenia w zachowaniu się wobec
męskiego personelu i chorych mężczyzn? Jeśli w pracy jest wszystko w porządku, to jak wygląda moje życie prywatne? Czy rozumiem,
że moralności Pan Bóg nie dzieli na „prywatną” i „pracowniczą” i
Jego przykazania są niezmienne?
11. Czy dbałam o własne zdrowie? Czy nie przemęczałam się niepotrzebnie, brawurując: „mnie i tak nic nie będzie”? Czy tryb mojego
życia nie podkopuje moich sił do pracy?
IV
1. Jaki jest mój stosunek do chorego człowieka? Czy zdobywam się
na stały, świadomy wysiłek, aby nie popaść w oschłość i rutynę?
2. Czy modlę się za chorych i wszystkich powierzonych mojej opiece?
3. Czy nie uchylam się od istotnego pielęgnowania chorych, uciekając się do wykonywania zabiegów „wyższych” i bardziej efektownych, niepotrzebnie zastępując lekarzy?
A przecież chorzy najbardziej odczuwają naszą miłość, kiedy ich
myjemy, karmimy, kiedy ich wygodnie układamy! Czy robię wszystko co w mojej mocy, aby chorym zapewnić tę właśnie opiekę albo
osobiście, albo przez umiejętne zorganizowanie pracy własnej i innych? Czy od tych prac istotnie pielęgniarskich nie wymigiwałam
się wmawiając sobie, że muszę wykonać inne, a te specjalnie sobie
wyszukiwałam, np. jeszcze jedno porządkowanie apteczki, albo pisanie historii choroby za lekarzy? Może zaniedbując chorych chodziłam przyglądać się ciekawym zabiegom?
A w pielęgniarstwie otwartym – może wmawiałam sobie, że nie
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mam czasu na odwiedziny, wynajdując sobie za to np. niekonieczne
porządkowanie kartotek?
4. Czy nie traktuję chorych jak numery, jak przypadki chorobowe,
zapominając o osobowości każdego z nich? Czy pamiętam, że operacja dla mnie setna jest pierwszą dla chorego? Że każdy noworodek, którego spośród wielu zanoszę matce, jest jej największym
ukochaniem?
5. Czy ze zdwojoną życzliwością pielęgnowałam nieprzytomnych,
dzieci i starców? Czy otaczałam specjalną opieką zatroskanych i
baczących?
6. Jaki był mój stosunek do umierających? Może nie było przy nich
nikogo z rodziny – czy zrobiłam wszystko, aby ją zastąpić? Czy
nie zdarzyło mi się bezczynnie siedzieć w dyżurce, pozostawiając
umierającego samemu sobie?
7. Jak traktowałam sprawy religijne chorych? Czy o nie dbałam? Ale
– czy nie byłam zbyt natarczywa, postępując według jakiegoś schematu? Czy zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. aby ciężko chory
przyjął Sakramenty święte? Czy ochrzciłam niemowlęta zagrożone śmiercią? Jak wyglądała moja współpraca z kapelanem szpitalnym? Czy ułatwiałam mu pracę zapewniając, o ile możności spokój
na sali chorych, udzielając wyjaśnień, dzieląc się spostrzeżeniami?
8. Jaki był mój stosunek do rodziny chorego? Czy starałam sieją rozumieć? Czy byłam cierpliwa nawet wtedy, kiedy mi się wydawała
nudna i nachalna? A gdyby chore było moje dziecko, albo mój ojciec
9. Jaki był mój stosunek do tych, których odwiedzałam w domach?
Czy odwiedziny wykonywałam sumiennie, życzliwie? Czy się nie
zrażałam niepowodzeniem? Czy napotkawszy chorego obłożnie w
domu, starałam się go pielęgnować?
10. Czy zachowywałam tajemnicę zawodową nie tylko w stosunku
do rozpoznania choroby, ale i do trosk, kłopotów, powierzonych mi
przez chorego lub rodziny odwiedzane w domu?
11. Czy starałam się chorym sprawiać jak najmniej bólu przy zabiegach? Czy nie obnażałam chorych niepotrzebnie, nie szanując
wstydliwości ich własnej, ani innych dorosłych i dzieci?
12. Czy rozumiem, że do moich obowiązków należy dbanie o psychikę chorych? Czy starałam się znaleźć czas na rozmowę, czy miałam dosyć cierpliwości? Czy starałam się o rozrywkę dla chorego
dziecka? Czy starałam się wśród chorych o atmosferę spokoju i
pogody?
13. Czy nie dawałam im odczuć mojego zmęczenia i pośpiechu? Czy
nie dawałam chorym przyrzeczeń bez pełnego przeświadczenia, że
ich dotrzymam? Czy ich dotrzymywałam?
14. Czy uprzedzałam życzenia, okazywałam troskliwość nieproszona? Czy pamiętam, że Chrystus działał wśród swoich chorych
natychmiast, nie zwlekając, wychodząc naprzeciw – a Matka Boska
pełniła usługi „z kwapieniem”?
15. Czy chorym, do których nie mam sympatii, nie okazuję mniejszej troski, niż tym sympatycznym? Czy zwalczałam wstręt? Czy
nie skarżyłam się na niewdzięczność, nie wymawiałam jej chorym
i rodzinom? A przecież tylko jeden trędowaty podziękował Chrystusowi!
16. Jak traktuję sprawę życia nienarodzonych? Czy znam dokładnie
stanowisko Kościoła, postępuję zgodnie z nim i w myśl jego udzielam wskazówek? Czy mam odwagę przekonań odmawiając pomocy
w śmiercionośnych zabiegach? Czy nie stchórzyłam w tym względzie, bojąc się o posadę, stanowisko? Czy nie wyśmiewałam rodzin
wielodzietnych? Czy w razie zagrożenia życia nienarodzonego poBIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

czyniłam wszystko, co w mojej mocy, aby je ratować?
17. Czy otaczałam specjalną opieką matki niezamężne, starając się
w aby nich rozdmuchać, tłumioną miłość macierzyńską i zapewnić
im możliwe warunki bytu?
18. Czy nie żywiłam pogardy dla „mętów społecznych”, alkoholików, chuliganów, prostytutek? Czy nie machnęłam ręką: „dla takich
nie warto się męczyć”?
V
Jaki jest mój stosunek do współpracowników: lekarzy, pielęgniarek,
pracowników fizycznych i innych osób zespołu, w którym pracuję?
1. Jeśli pracuję w atmosferze intryg, zawiści, lenistwa, plotek, nieodpowiedzialności, przekupstwa – to czyjej nie uległam, czy przeciwnie – starałam się ją oczyścić? Czy nie rozjątrzyłam zaognionych
sporów, tylko przeciwnie – starałam się o ich załagodzenie, o zgodę? Czy nie obrażałam się, nie byłam drażliwa, małostkowa, nie wybaczająca przykrości jakich doznałam?
2. Czy zdaję sobie sprawę, że moim obowiązkiem jako katoliczki
jest apostolstwo, przede wszystkim – apostolstwo przykładem?
Czy nie obnosiłam się ze swoją żarliwością i pobożnością?
3. Może między mymi współpracownikami są niereligijni ale porządni ludzie, a inni praktykujący, są mniej obowiązkowi, mniej
przejęci chorymi? Czy wobec tego nie daję się zwieść pokusom
przeciw wartości wiary?
4. Czy nie bałam się narażać zwierzchnikom i koleżankom tam,
gdzie zachodziła konieczność przeciwstawienia się czemuś, co kolidowało z dobrem chorych? Czy nie kryłam tchórzliwie cudzych
błędów, nie tolerowałam zła? Czy nie tolerowałam cudzej nieuczciwości przez źle rozumiane koleżeństwo?
5. Czy wobec lekarzy zachowałam godność mego zawodu? Czy starałam się, aby chorzy szanowali autorytet lekarski?
6. Czy chętnie zastępowałam koleżanki w razie potrzeby, bez wymawiania przysługi, czy odwiedzałam chore koleżanki, okazywałam im współczucie w nieszczęściu? Czy byłam słowna, czy liczyłam się z cudzym czasem?
Czy nie czekano na mnie na próżno?
7. Jaki był mój stosunek do koleżanek dopiero początkujących?
Czy nie gasiłam ich zapału, nie obniżałam poziomu pracy? Czy im
pomagałam, dzieliłam się doświadczeniami, czy byłam dla nich
wyrozumiała? Jaki był mój stosunek do pielęgniarek niżej kwalifikowanych ode mnie? Czy im nie okazywałam lekceważenia, nie
zniechęcałam do prac im przeznaczonych, zapominając, że wszystkie prace są równie ważne, bo służą chorym? Czy dbałam o dokształcanie koleżanek?
8. Jaki był mój stosunek do personelu fizycznego? Czy byłam dość
wymagająca a jednocześnie uprzejma i życzliwa, czy byłam mu
wzorem przez własną sumienność i pracowitość?
10. Jeśli stoję na odpowiedzialnym stanowisku – czy daję dobry
przykład osobiście pracując przy chorych, gdy mi czas na to pozwala? Czy jestem dosyć wymagająca, czy nie jestem zbyt pobłażliwa,
dbając o swoją popularność? Czy nie ustaję w staraniach o podwyższenie poziomu zawodowego i moralnego pielęgniarek? Czy nie zamykam się w swoim gabinecie i nie chcę wiedzieć i myśleć o tym co
się dzieje – po co w takim razie jestem? Czy dosyć dbam o sprawy
bytowe podległego mi personelu?
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OPINIE

PRAWNE

*Czynności pielęgnacyjne wykonywane przez pracowników
niemedycznych opinia Konsultanta Krajowego

Pytanie

Czy osoby, które nie mają kwalifikacji, na przykład wykształcenia medycznego, mogą świadczyć oprócz sprzątania także usługi dodatkowe?

Odpowiedź

Według r. pr. Grzegorza Machulaka, „osoby niewykonujące zawodu medycznego mogą wykonywać czynności pomocnicze przy pacjen-

cie, które nie mogą być zakwalifikowane jako świadczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem, że czynności te powinny być wykonywane pod
nadzorem lub na zlecenie uprawnionego personelu medycznego”.

Uzasadnienie

Należy stwierdzić, że w znacznej części postępowań w sprawie zamówień publicznych na usługi sprzątania szpitala, przedmiot zamówie-

nia obejmuje usługi pomocnicze przy pacjencie, m.in. pomoc w czynnościach higienicznych, podawanie posiłków itp., bez jednoczesnego
zastrzeżenia, że czynności te powinny być wykonywane przez personel legitymujący się wykształceniem medycznym. Niektórzy wymagają aby czynności takie były wykonywane pod nadzorem i na zlecenie personelu medycznego (pielęgniarki).

Wobec niejednoznaczności przepisów regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz braku kompleksowej regulacji wszystkich za-

wodów medycznych w Polsce nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy wskazane czynności mogą być wykonywane przez osoby
inne niż personel medyczny. Przede wszystkim czynności takie jak karmienie, czy toaleta ciała chorych są czynnościami pielęgnacyjnymi,
zaś pojęcie czynności pielęgnacyjnych pojawia się w szeregu przepisów, które regulują udzielanie świadczeń zdrowotnych. Można tu

przytoczyć, m.in. art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., według którego świadczenie
szpitalne to "wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych

świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie
nieprzekraczającym 24 godzin”

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.p.p., „Wykonywanie zawodu pielęgniarki

polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych…” według art. 2 ust.1 pkt 10 u.dz.l. świadczenia zdrowotne, to „działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”.

„Przepisy te, podobnie jak cytowana definicja, wskazują na to, że czynności pielęgnacyjne stanowią immamentny element świadczenia
zdrowotnego. Od takiego ustalenia jedynie krok dzieli do stwierdzenia, że czynności pielęgnacyjne, jako świadczenia zdrowotne, powinny

być udzielane przez osoby uprawnione na podstawie właściwych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych lub osoby legitymujące

się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny
(art. 2 ust. 1 pkt 2 u.dz.l.). Stanowisko to zdają się potwierdzać przepisy regulujące wykonywanie zawodu pielęgniarki oraz opiekuna medycznego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodzie pielęgniarki i położnej wykonywanie zawodu pielęgniarki
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym na planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem.

Również opiekun medyczny w ramach wykonywania zawodu zajmuje się czynnościami opiekuńczymi. Obecnie jest to zawód zakwalifikowany do kategorii pomocniczego personelu medycznego (symbol cyfrowy zawodu 532102) w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Zakres kompetencji opiekuna medycznego został określony poprzez wskazanie podstawy programowej kształcenia w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zwodach - dalej r.p.k.z. W załączniku

do r.p.k.z., w tabeli 1 pod nazwą "Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane narastająco

według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia", w pozycji dot. opiekuna medycznego, przewidziano świadczenie
usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4). Świadczenie to obejmuje między innymi planowanie, organizowanie i wyko-
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nywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej, słanie łóżka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną, toaletę całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej,

mycie głowy, zmianę bielizny osobistej i pościelowej, zmianę pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomoc w czynnościach
fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej.

Wniosek, że czynności pielęgnacyjne przy pacjencie może wykonywać wyłącznie osoba wykonująca zawód medyczny (pielęgniarka, opiekun medyczny) i czynności takie zawsze stanowią świadczenie zdrowotne byłoby zbyt pochopne. Zgodnie z art. 34 ustawy z 6 listopada
2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta "pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową
opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad

pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu". Ustawodawca wyraźnie rozróżnia tutaj pielęgnację będącą elementem świadczenia zdro-

wotnego oraz dodatkową opiekę pielęgnacyjną nie posiadającą takiego przymiotu. Rozróżnienie, wobec braku wyraźnego rozgraniczenia
normatywnego, powinno odbywać się z uwzględnieniem wiedzy medycznej personelu medycznego. W związku z tym zasadne jest za-

strzeżenie, że wszelkie czynności pomocnicze wykonywane przy pacjencie przez pracowników firmy sprzątającej, powinny odbywać się

pod nadzorem i na zlecenie personelu medycznego. Nietrudno wyobrazić sobie, że ta sama czynność higieniczna wykonywana u dwóch
różnych pacjentów może wymagać różnych umiejętności. Na przykład mycie, czy przenoszenie pacjenta z uszkodzonym kręgosłupem

przez nieuprawniony personel może nieść ze sobą nieodwracalne, negatywne skutki zdrowotne. Podobnie czynności higieniczne przy
pacjencie zagrożonym odleżynami stanowić mogą element leczenia przeciwodleżynowego. Z drugiej strony brak jest przeszkód, aby pracownik wykonawcy, wobec braku przeciwwskazań medycznych, uczestniczył w wykonywaniu czynności takich jak zmiana bielizny na
łóżku z pacjentem, podawanie i odbieranie kaczek, basenów, opróżnianie ssaka itp.”

Profesjonalna opieka pielęgnacyjna a dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Pielęgnowanie stanowi kluczowy element definicji wykonywania zawodu pielęgniarki i polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
w szczególności na rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem (art. 4 ust. 1 u. z.p.p.). Pielęgnacja czy opieka może być uznana za działalne medyczne tylko wtedy, gdy jest ona profesjonalnie, (za-

wodowo) wykonywana. Pielęgnacja jest realizowana przez podmioty lecznicze i praktyki zawodowe pielęgniarek, należy do świadczeń
szpitalnych (art. 2 ust. 1 pkt 11 u.dz.l.) jest również wykonywana w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne
niż szpitalne oraz w warunkach ambulatoryjnych i domowych (art. 2 ust.1 w zw. z art. 9 u.dz.l.).

„Dodatkowa opieka pielęgnacyjna nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, do jej wykonywania nie podejmuje się działań zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej, tę opiekę względem pacjenta może wykonać każda osoba wskazana przez pacjenta (a contrario art. 6 ust. 1 u.p.p)”

Zawód „salowa”

Obecnie jest to zawód zakwalifikowany do kategorii pracownicy wykonujący prace proste (symbol cyfrowy zawodu 911206 ) w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

oraz zakresu jej stosowania należy do pracowników wykonujących prace proste, zadania zawodowe, to m.in.: jest pomoc personelowi

medycznemu w obsłudze osób chorych i niesamodzielnych w zakresie utrzymania czystości i higieny osobistej; stosowanie urządzeń,

przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych; pomoc w karmieniu osób chorych / niesamodzielnych
(informacje zamieszczone na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/911206?_jobclassificationportlet_WAR_nn-

kportlet_backUrl=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy danych%2Fklasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow zawodow%2F%2F-%2Fklasyfikacja_zawodow%2Flitera%2FS)
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Podsumowanie

Zgodnie z definicjami zawodów pielęgniarki i położnej (art. 11 u.z.p.p) „Pielęgniarka i położna wykonują zawód, z należytą starannością,

zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”

Każda jednostka chorobowa wymaga właściwego postępowania w oparciu o zdobytą wiedzę w trakcie kształcenia zawodowego. W tym
kontekście „pielęgnacja” nie ogranicza się wyłącznie do wykonania toalety ciała. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych wśród wielu

chorych wymaga szczegółowej wiedzy i przestrzegania zasad, o których nie wie osoba bez przygotowania zawodowego. Wobec konieczno-

ści realizacji potrzeb pacjentów według hierarchii, ograniczeń kadrowych personelu pielęgniarskiego w oddziałach szpitalnych lub zakła-

dach opiekuńczo-leczniczych (pielęgnacyjno-opiekuńczych), przy braku personelu pomocniczego (opiekunów medycznych), czynności
toalety może wykonać również przeszkolona salowa, o ile toaleta ciała nie stanowi świadczenia zdrowotnego. Kluczowy do rozstrzygnię-

cia dylematu powinien być rzeczywisty interes pacjenta i jego prawo do wyboru najlepszych form opieki, zachowując jednocześnie prawo
pacjenta do profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej.
Białystok, dnia 11.03.2018 r.
Renata Zajkowska

Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych
i niepełnosprawnych dla województwa podlaskiego
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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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Huczy woda po kamieniach
Adam Asnyk
Huczy woda po kamieniach,
A na głębi cicho płynie Nie sądź ludzi po zachceniach,
Ale prawdy szukaj w czynie.
Kto prawdziwie czuć niezdolny,
Ten się szumem słowa pieści Potok głośny a swawolny
Mało wody w sobie mieści.
Lecz spokojnej cisza toni
Zwykle wielką głąb zwiastuje Na wiatr uczuć swych nie trwoni,
Kto głęboko w duszy czuje!

Najlepsze są wakacje
Każdy z Was mi przyzna rację,
że najlepsze są wakacje,
można jechać na Mazury
lub nad morze albo w góry.

Można w lesie biwakować
i w namiocie przenocować,
można w cieniu odpoczywać
lub w jeziorze "żabką" pływać.
Można też całymi dniami
kopać piłkę z kolegami,
można z tatą łowić ryby
albo w lesie zbierać grzyby.

Można sobie leniuchować,
nocą gwiazdy obserwować,
można także długo spać
bo nie trzeba rano wstać.

Powróciłem już z biwaku
było "super" mówię Wam,
piękną, lśniącą , złotą rybkę
wyłowiłem z wody sam.
Była jeszcze bardzo mała,
myślę, że prosiła mnie
bym zostawił ją w jeziorze
bo bez mamy jest jej źle.

Wypuściłem ją do wody
mówiąc jej : do zobaczenia,
myśląc, że jak rybka z bajki
spełni moje trzy życzenia.
Dwa życzenia się spełniły :
odwiedziłem już Mazury,
teraz wspólnie z rodzicami

pojechałem w polskie góry.
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Wakacje
Że potrzebne są wakacje,
Przekonywać Was nie muszę,
Lecz nie każdy przyzna rację,
O refleksję się pokuszę !

W noc czerwcową
Adam Asnyk
Ciepła, jasna noc czerwcowa,
Woń duszącą kwiatów śle.

Rozmarzony świat się chowa
W księżycowej gęstej mgle.

Przy kwitnącej siedząc lipie

Białych chmurek śledzę bieg,

Wietrzyk z góry na mnie sypie
Kwiatów śnieg.

Zwolna głowa na pierś spada
I zachodzi cieniem wzrok...

Rzeczywistość spływa blada

W poplątanych widzeń mrok.

Czyli czuwam, śnię lub marzę?

Przerwa w pracy jest konieczna,
Po miesiącach monotonii,
Pensja nie ma tu bajeczna,
Prawa zburzyć tej harmonii !
Jednak czasem bierze górę,
Żądza kasy i strach także,
By mamony mieć wciąż furę,
I nie stracić pracy wszakże...

Ale trzeba widzieć jeszcze,
Stronę drugą też medalu,
Wypoczynkiem gardząc wieszczę,
Można wolne mieć w szpitalu !
Gdy proporcje są zachwiane,
Kiedy nie ma równowagi,
Będą złudy wnet zabrane,
Po co komu urlop taki ?!

Nie poznaję dobrze sam,

Jakieś kwiaty, jakieś twarze
W oczach mam.

W piersiach dawnych wzruszeń dreszcze,
Dawne burze w sercu wrą...

Nie wiem, co jest prawdą jeszcze?
A co sennych marzeń grą?
Czy musnęła czoło drżąca

Pieszczotliwa miękka dłoń?
Czy to nocny motyl trąca
Moją skroń?

Czy to przeszłość wstaje żywa?
Znanych głosów słodki chór

Smutna skarga mnie przyzywa?
Czy to w dali szumi bór?

Czy to w liściach twarz widziadła?
Czy księżyca promień drży?
Czy to rosa nagle spadła?
Czy też łzy?

1 listopada 1888 r.

Po Wakacjach
Adam Asnyk
Marcin Brykczyński

Tak, jak wiele spraw na świecie,
Lato jest... i już po lecie.

Myślę więc, że będzie miło
Opowiedzieć, jak to było.

Na wakacjach różnie bywa,

Ktoś po morzu sobie pływa,

A kto kiedyś był nad morzem,
Teraz kąpie się w jeziorze.

Jedni wolą kajak z wiosłem,
Inni szczyty gór wyniosłe,

Jeszcze innych chętka bierze,
By kraj zwiedzić na rowerze.
A kto nigdzie nie wyjedzie,

Temu też się dobrze wiedzie,
Bo nie znamy czasem sami

Tego, co jest tuż za drzwiami.
Na obozie, czy z rodziną,
Miło dni wakacji płyną

I nim zbliżą się do końca,

Dają dzieciom promień słońca.
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Jak spędzić wakacje
ZASADY spędzania URLOPU w domu:

1. Podczas urlopu ograniczmy korzystanie z: telefonu, telewizora, Internetu, gier komputerowych.
2. Pracy zawodowej podczas urlopu nie wykonujemy. Całkowicie się odcinamy.

3. Wyobraź sobie, że jesteś na wymarzonym urlopie, to pomoże Ci maksymalnie ograniczyć sprzątanie, pranie, prasowania przecież wyjeżdżając gdziekolwiek na urlop nie robisz tych czynności. Maksymalnie ograniczamy spędzanie czasu w kuchni. Zrobisz to wszystko po
urlopie.

4. Urlop to czas na odpoczynek, czas na „naładowanie akumulatorów” , a nie myślenie co zastanę po powrocie. W tym czasie wyłączamy

myślenie o pracy, myślimy o samych przyjemnych rzeczach i wesoło spędzamy czas z najbliższymi, bądź samej/samemu, czas się naładować.
Wprowadzenie tych zasad pomoże CI się poczuć inaczej niż zazwyczaj w domu.

CO ROBIĆ ?

20 POMYSŁÓW NA WAKACJE W DOMU:

1) Wstajesz, przyrządzasz sobie kolorowe śniadanie, herbatę, kawę, wychodzisz na balkon lub do ogrodu. Otulasz się kocem i patrzysz jak
wschodzi słońce, słuchasz śpiewy ptaków, wsłuchujesz się w ciszę, która dawno nie gościła w Twoim życiu.

2) Wysypiasz się maksymalnie i bez ograniczeń. Nie masz obowiązku nikogo budzić, masz prawo leniuchować do południa. Możesz przespać
dwa dni z 14 przeznaczonych na urlop.

3) Przeznacz sobie odpowiedni dla ciebie czas na aktywność na świeżym powietrzu – do wyboru masz spacer, rower, rolki, jogging, jogę . Ty
wybierasz.

4) Domowe spa, może trwać nawet i do 5 godzin, to czas tylko i wyłącznie dla Ciebie. Przygotuj sobie kąpiel, zrób maseczkę na twarz, dłonie i
stopy, zadbaj o włosy, stopy, oczy. Włącz relaksującą muzykę, zapal świeczki i odpoczywaj.

5) Spędzasz czas z rodziną, przyjaciółmi inaczej niż zwykle. Do wyboru, m.in.: karaoke, gry planszowe, kalambury, zabawy ruchowe itp.

6) Zrób to, co ciągle odkładasz na wolną chwilę. Czytaj książki w hamaku, odwiedź dawno niewidzianą znajomą, zapisz się na kurs tańca.

7) Geocaching, czyli poszukiwanie skarbu za pomocą odbiornika GPS. Ukryte paczuszki znajdziesz już dzisiaj w większości miast w Polsce.

Trzeba się zalogować na stronie, wybrać miejsce i rozpocząć poszukiwania. Świetny pomysł na wyprawę z dziećmi. https://www.geocaching.pl    
8) Odwiedź ciekawe miejsca, w których można zjeść coś dobrego w najbliższej okolicy.

9) Zmoknij. Możesz też zatańczyć w deszczu i skakać po kałużach. Obudź swoje wewnętrzne dziecko.

10) Spróbuj nowego sportu, np. tenisa, golfa, jazdy konno. Sprawdź czy gdzieś działa lodowisko i spędź upalny dzień na lodzie.

11) Sprawiaj sobie i innym codziennie drobne przyjemności. Możecie w rodzinie na czas urlopu losować jedną osobę, której będziecie sprawiać drobne przyjemności (bez ponoszenia wydatków), np. komplementy, przygotowanie kawy, herbaty, spacer, bukiet polnych kwiatów. Na
koniec urlopu każdy próbuje odgadnąć swojego dobrego ducha.
12) Posadź zioła w donicy do swojej kuchni.
13) Pojedź sam/a lub z bliskimi nad jezioro.

14) Zorganizuj wieczór kreatywności. Każdy znajomy dzieli się swoim talentem z innymi, np. ktoś gra na gitarze, ktoś coś piecz, ktoś zrobi
kilka ćwiczeń na emisję głosu, a jeszcze ktoś inny zdradza tajniki wędkowania.
15) Codziennie pij świeżo wyciskane soki i jedź dużo owoców i warzyw.
16) Zorganizuj piknik.

17) Odwiedź wirtualnie muzea (w ramach multimedialnej godziny), np.:
LUWR http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne ,

MUZEA NA PODKARPACIU http://www.wmp.podkarpackie.pl,

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE http://www.pano360.pl/projekty/zamek/virtualtour.html ,
WIRTULANE MUZEA W MAŁOPOLSCE http://muzea.malopolska.pl ,

MUZEUM HISTORII NATURALNEJ http://naturalhistory.si.edu/VT3/

18) Idź na dobry koncert.

19) Zorganizuj dla siebie i partnera romantyczny wieczór.
20) Zrób min. 100 zdjęć z wakacji w domu.

A Ty jakie masz pomysły na wakacje w domu?
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Relacja z beatyfikacji

W pochmurny piątkowy poranek 27 kwietnia grupa
30 pielęgniarek i położnych wyruszyła na długo oczekiwaną
uroczystość beatyfikacji pierwszej polskiej pielęgniarki Hanny
Chrzanowskiej uznanej za pionierkę pielęgniarstwa społecznego.
Podróż upłynęła nam zadziwiająco szybko, ale w dobrym
towarzystwie czas szybko płynie;) Kraków przywitał nas piękną
pogodą i temperaturą powyżej 20st. C. Po zakwaterowaniu w
hotelu ruszyłyśmy na podbój miasta smoka wawelskiego.

Następnego dnia po pysznym śniadaniu wyruszyliśmy do
Łagiewnik. Uroczystości beatyfikacyjne rozpoczęły się o godzinie
10.00. Liturgii przewodniczył legat papieski kardynał Angelo
Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W homilii
kardynał Amato mówił, że w osobie bł. Hanny Chrzanowskiej
„Kościół świętuje kreatywność miłosierdzia, który na wzór Jezusa
Dobrego Samarytanina szeroko otwiera swoje ramiona, aby przyjąć,
otoczyć opieką i troską chorych, cierpiących i słabych”.Opisując
jej posługę chorym, kardynał Amato stwierdził, że przypominała
wszystkim o nadziei szczęścia wiecznego w niebie. „Chorzy cieszyli
się, że mogli mieć ją blisko siebie, ponieważ wlewała w nich spokój
ducha, optymizm oraz nadzieję wyzdrowienia a także wiecznego
zbawienia” – podkreślał.
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Stwierdził również, ze krakowska pielęgniarka była
„naprawdę uczennicą Chrystusa, dobrym pasterzem”. „Jej życie
i jej postępowanie stanowi kompendium cnót chrześcijańskich,
zainspirowanych słowami Jezusa, który mówi: To, co uczyniliście
jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – mówił
watykański dostojnik. „Wpatrując się w postać Hanny, pochylonej
nad chorymi, również i my uczmy się pochylać nad chorymi. Uczmy
się troszczyć o tych, którzy potrzebują pocieszenia, wsparcia, zachęty
i naszej pomocy” – apelował. Jak dodał, potrzebujących jest wielu.
„Są to maluczcy, opuszczeni, wygnani, słabi, osoby z marginesu.
Niektórych z nich widzimy codziennie na naszych ulicach. Wielu
natomiast żyje skrycie w swoich mieszkaniach, schorowani, biedni,
samotni, bez wsparcia i pomocy” – wymieniał. Po odczytaniu
listu apostolskiego papieża odsłonięto obraz beatyfikacyjny
nowej błogosławionej. Przedstawia on Hannę Chrzanowską jako
30-letnią pielęgniarkę. Obraz autorstwa Zbigniewa Juszczaka został
namalowany na podstawie fotografii. W rękach nowa błogosławiona
trzyma różaniec oraz Rachunek sumienia pielęgniarki, którego
jest autorką. Po uroczystościach wizerunek trafi do kościoła św.
Mikołaja i zostanie umieszczony w kaplicy, gdzie od dziś będzie
oddawana cześć bł. Hannie Chrzanowskiej. Podczas liturgii do
ołtarza uroczyście wprowadzono relikwie błogosławionej. Zostały
umieszczone w kapsule w kształcie serca – symbolu oddania życia
dla drugiego człowieka. Serce zostało przyozdobione kamieniami
dla podkreślenia kobiecej delikatności i piękna. Całość zamknięta
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jest w kształcie klasycznego czepka pielęgniarskiego, symbolu
misji, jakiej podjęła się Hanna Chrzanowska. Autorem relikwiarza
jest Marek Nowak. Relikwiarz niesiony był przez Helenę Matogę,
duchową córkę i uczennicę Chrzanowskiej, wicepostulatorkę
procesu beatyfikacyjnego. Na zakończenie uroczystości głos
zabrał abp Marek Jędraszewski, który podziękował wszystkim
uczestnikom uroczystości za ich obecność i modlitwę. Szczególne
podziękowanie skierował w stronę przedstawicieli służby zdrowia,
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którzy dzisiaj otrzymali „swoją szczególną patronkę w niebie, a
zarazem tak wspaniały wzór pełnej miłości i poświęcenia służby
osobom chorym”. Uroczystości beatyfikacyjne naszej wspaniałej
Koleżanki - pielęgniarki dostarczyły nam niezapomnianych przeżyć
i utwierdziły w słuszności wyboru niełatwego, ale pięknego zawodu.
Po Mszy Świętej udaliśmy się na Wawel, gdzie zwiedzaliśmy
komnaty reprezentacyjne zamku. Następnie ruszyliśmy w drogę
powrotną i około północy wróciliśmy do Łomży.
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PODZIĘKOWANIE

za te piękne lata

Pani Zofii Marii Kalenko

Pani Zofii Marii Kalenko pielęgniarce operacyjnej Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego
w Kolnie podziękowania za długoletnią pracę, życzliwość
i zaangażowanie w pracy zawodowej wraz z życzeniami zdrowia
i pomyślności w nowym okresie życia w związku z przejściem
na emeryturę składają Koleżanki wraz z Dyrekcją Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Wszystkim koleżankom,
które odeszły na emeryturę
Reginie Markowskiej, Krystynie Grodzkiej, Jadwidze Miszczak,
Jadwidze Perkowskiej, Krystynie Jabłońskiej, Hannie Posacka,
Elżbiecie Piekutowskiej, Emilii Miłkowskiej, Grażynie Szczecińskiej,
Elżbiecie Podbielskiej, Danucie Krystynie Uszyńskiej,
Za życzliwość, przyjazną atmosferę współpracy, za wspieranie
we wszystkich trudnych chwilach, za te piękne lata, poświęcenie i
oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę.

Dziękujemy
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KONDOLENCJE
"Dla świata byłeś tylko cząstką, dla nas całym światem..."
Koleżance

Ewie Fiertek

Członkowi Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych
w Łomży
wyrazy naszego najszczerszego żalu
i współczucia z powodu śmierci

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci...”
W. Szymborska
Koleżance

składają koleżanki i koledzy z Okręgowej Rady
Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie…

najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia
i otuchy w trudnych chwilach po śmierci

Ewie Kowalewskiej

Taty

Taty

oraz zapewnienie, że myślami jesteśmy z Tobą
i Twoimi Bliskimi…
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
Życie przemija, jednak pamięć o Kochanej
Osobie pozostaje w sercach na zawsze...
Koleżance

Agnieszce Gawareckiej

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

Męża

oraz siły w przetrwaniu tych ciężkich chwil smutku i żałoby dla Ciebie
i Twoich wspaniałych Synów: Bartłomieja, Macieja i Kamila
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg, jedną nadzieję nam dając,
że kiedyś przekroczą też Niebios próg ci, którzy tutaj w bólu zostali...
Łącząc się w żałobie i smutku
po śmierci

MAMY

chcielibyśmy złożyć kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia

Pani
Teresie Tenderenda
i Jej Rodzinie

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
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7 kwietnia 2018r. odeszła od nas nasza koleżanka Danuta Ruchała
z domu Ruchała. Urodziła się 15 maja 1968r. w Kolnie.
W 1990r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Olsztynie
- uzyskała tytuł położnej dyplomowej. W okresie od 2 listopada 2004r. do 7 kwietnia 2018r.
zatrudniona była na stanowisku starszej położnej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
w Szpitalu Ogólnym w Kolnie.
Zmarła tragicznie dnia 7 kwietnia 2018r. Sumienna, koleżeńska,
oddana rodzinie i dzieciom. Wspaniała jako człowiek i jako położna. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Z ostatnim pożegnaniem łączymy się w bólu z Rodziną i bliskimi.
Koleżanki i Koledzy z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
oraz
Dyrekcja i pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania, tak, jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...tak,
jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
Ks. Jan Twardowski

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 7 kwietnia 2018r.
zmarła tragicznie nasza Koleżanka
– wieloletnia położna Oddziału Położniczo
– Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Kolnie

Danuta Ruchała

Wyrazy współczucia i słowa otuchy Mężowi i Dzieciom
oraz Bliskim i Przyjaciołom
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży

„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie...”
Wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu

Koleżance
Agnieszce Gawareckiej
i Jej Bliskim
z powodu śmierci

Męża

Składa Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają…”
Łącząc się w żałobie i smutku
po śmierci

Taty

składamy kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia

Koleżance
Ewie Kowalewskiej
i Jej Rodzinie

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