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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz 
wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was 

pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością 

patrzeć w przyszłość…
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Życzy
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

w Łomży
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GŁOS
Przewodniczącej

 Wiosna, ach to Ty… Najpiękniejsza pora roku 
już w pełnej krasie, przed nami najważniejsze święta 
w religii chrześcijańskiej, Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego symbolizujące odradzające się życie i nadzie-
ję na przyszłość.
  Jak Feniks z popiołów odradza się też pielę-
gniarstwo – świadczą o tym dane NRPiP oraz Mini-
sterstwa Zdrowia dotyczące kształcenia przeddyplomo-
wego pielęgniarek i położnych oraz ilości pielęgniarek 
i położnych wyjeżdżających do pracy za granicami na-
szego kraju. I tak  - według danych MZ - w roku akade-
mickim 2014/2015 liczba przyjętych na studia I stopnia  
na kierunku pielęgniarstwo wynosiła 5431, natomiast 
przyjętych w roku akademickim 2017/2018 – 6262, co 
stanowi wzrost o 831 osób (15, 3%). Liczba  liczba przy-
jętych na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
w roku akademickim 2014/2015 wynosiła 2924, na-
tomiast przyjętych w roku akademickim 2017/2018 – 
8483, co stanowi wzrost o 5559 osób (190,1%). Wzrosła 
też ilość uczelni kształcących na kierunku pielęgniar-
stwo z 74 w 2014 roku do 94 w 2018 roku.
 Według danych Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych opracowanych po analizie  informacji spły-
wających z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych 
wynika, że jeszcze trzy lata temu wydawanych było 
około 1300 zaświadczeń o kwalifikacjach dla osób, któ-
re chciały podjąć pracę za granicą. W 2017 roku było to 
680 zaświadczeń, a w 2018 – 430 dokumentów.
 Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wskaź-
niki zatrudnienia pielęgniarek, po raz pierwszy wystan-
daryzowane, oparte o szczegółową analizę zatrudnienia, 
kategoryzację pacjentów a także procent obłożenia łóżek 
szpitalnych ( średnio 68%). W celu pozyskania rzeczy-
wistych danych w ubiegłym roku ministerstwo przepro-
wadziło badanie ankietowe w podmiotach leczniczych. 
Jeśli dzisiaj likwidowane są łóżka, to tylko te niewyko-
rzystane aby nie generowały zwiększonego zatrudnienia. 
W skali całego kraju to tylko ok. 2%. Jest to kolejny krok 
do poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych, 
co w efekcie – mamy nadzieję – zaowocuje jeszcze więk-
szym zainteresowaniem młodych ludzi zawodem.

 Uwieńczeniem działań na rzecz środowiska 
pielęgniarek i położnych jest modyfikacja „Strategii na 
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” na 
dokument „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pie-
lęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” celem wniesienia 
go pod obrady Rady Ministrów a przez to zobowiązanie 
Państwa do czuwania nad realizacją zawartych w nim 
wytycznych co do kierunku rozwoju naszych zawodów.
 Rok 2019 jest w naszym samorządzie zawodo-
wym rokiem wyborczym, jednak Nadzwyczajny Zjazd 
Krajowy, który odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 
może zdecydować o połączeniu zjazdu spawozdawczo 
- budżetowego ze zjazdem wyborczym na wiosnę przy-
szłego roku. Ma to  znaczenie nie tylko dla finansów 
Izb – organizacja dwóch zjazdów w roku to duże ob-
ciążenie dla finansów samorządu, ale też dla odpowie-
dzialności za budżet – obecnie jest tak, że na przełomie 
kadencji nowowybrana Rada wykonuje, sprawozdaje 
i odpowiada za budżet przygotowany przez poprzedni-
ków. Jest to bardzo niekomfortowa sytuacja…
 Zachęcamy do aktywnego  uczestnictwa 
w wyborach - aby przybliżyć Państwu zasady działania 
i strukturę samorządu zawodowego pielęgniarek i po-
łożnych, warunki czynnego i biernego udziału w gło-
sowaniach  oraz cały przebieg wyborów  planujemy 
wydanie specjalnego numeru biuletynu „Strzykawka” 
poświęconego wyłącznie tej tematyce. Jeżeli macie Pań-
stwo konkretne pytania, na które chcielibyście znaleźć 
odpowiedzi w tymże biuletynie, prosimy o zgłaszanie 
ich telefonicznie lub mailowo do biura Izby do 30 maja 
2019 r.
 Pełna optymizmu, który niesie wiosna oraz 
mnogość zmian na lepsze w pielęgniarstwie i położnic-
twie życzę Państwu wspaniałych, rodzinnych pełnych 
pokoju i radości Świąt Wielkanocnych.

Izabela Metelska
Przewodnicząca OIPiP w Łomży 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
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GŁOS
Przewodniczącej
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

07-08.01.2019r
I Krajowa Konferencja Kadry Zarządzającej „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019” – udział wzięła:

Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska 

16.01.2019r
Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Izb – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

25.01.2019r
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży 

25.01.2019r 
Posiedzenie Komisji Socjalno – Bytowej - przy OIPiP w Łomży 

25.01.2019r
Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia przy OIPiP w Łomży        

31.01.2019r
Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w Kolnie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

05-06.02.2019
Szkolenie dla Przewodniczących, Wiceprzewodniczących, Sekretarzy, Skarbników, księgowych oraz

pracowników obsługujących rejestry – udział wzięły Przewodnicząca oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP w Łomży

18.02.2019r
Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Grajewie: udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

20.02.2019r
Uroczyste wręczenie odznaczeń dla zasłużonych pielęgniarek: udział wzięły pielęgniarki wytypowane do odznaczeń

oraz osoby wręczające : Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski ,Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś,
Wicestarosta Łomżyńska Maria Dziekońska, Dyrektor PUP w Łomży Mieczysław Bieniek

20.02.2019r
XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży - udział wzięli delegaci oraz Wiceprezes NRPiP Sebastian Irzykowski

22.02.2019r
Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łomży

-  udział wzięła Izabela Metelska i Ewa Fiega

23.02.2019r
Konferencja „Akademia Leczenia Odleżyn – Stop Odleżynom” organizowana przez Firmę Convatec

pod honorowy patronatem OIPiP w Łomży

27.02.2019r
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży 

08.03.2019r
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OIPiP w Łomży                                 

15.03.2019r
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

15.03.2019r
Posiedzenie Komisji Socjalno - Bytowej - przy OIPiP w Łomży

15.03.2019r
Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia przy OIPiP w Łomży 

15.03.2019r
Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń przy OIPiP w Łomży

28.03.2019r
Otwarcie Centrum Symulacji w Państwowej Wyższej Szkole Informatycznej i Przedsiębiorczości w Łomży 

– udział wzięła: Przewodnicząca OIPiP w Łomży

KALENDARIUM
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych w Łomży 
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 Okręgo-

wa Rada  ukonstytuowała się w następujący sposób:

   1. Izabela Metelska   - Przewodnicząca ORPiP w Łomży
   2. Anna Karwowska   - Wiceprzewodnicząca ORPiP w Łomży
   3. Paweł Olszewski   - Sekretarz ORPiP w Łomży

   4. Bożena Wojewoda-Jarosińska  - 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   - Przewodnicząca
    2. Anna Karwowska   - Wiceprzewodnicząca
    3. Paweł Olszewski   - Sekretarz
    4. Bożena Wojewoda-Jarosińska  - Skarbnik
    5. Ewa Fiega    - Członek

 Na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w dniu 12 czerwca 2018 r. dokonano zmiany w funkcji 

Wiceprzewodniczącej Rady, zgodnie z uchwałami:
• Uchwałą Nr 497/VII/2018 ORPiP w Łomży z dnia 2018 r. w sprawie odwołania  z funkcji Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Łomży. 
Decyzją tej Uchwały Pani Anna Karwowska została odwołana z funkcji Wiceprzewodniczącej.

• Uchwałą Nr  498/VII/2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania do pełnienia funkcji Wice-
przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Decyzją tej Uchwały Pani Ewa Fiertek została wybrana do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej.

 W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i 6 posiedzeń Prezydium 
ORPiP. Ogółem na posiedzeniach Rady  i Prezydium  zostało podjętych  161 uchwał (spis uchwał w załączeniu).
Zadania zrealizowane przez ORPiP w analizowanym okresie to:

I. Prowadzenie okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
W roku 2018 do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych na listę członków OIPiP w Łomży wpisało się:
    • 56 pielęgniarek                          
Stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano do rejestru:
    • 34 pielęgniarki
Wpisano do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych z powodu przejścia na teren działania OIPiP w Łomży:
    •   22 pielęgniarki
Wydano nowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu i wpisano do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych 
    • 2 pielęgniarkom
Wykreślono z rejestru z powodu przeniesienia się na teren działania innej Izby:
    • 10 pielęgniarek
    •   1 położną

AKTUALNOŚCI
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Zaprzestało wykonywania zawodu
    • 4 pielęgniarki
Wygasło prawo wykonywania zawodu 7 osobom z powodu śmierci:
    •  6  pielęgniarkom
    •  1 położnej
Wygaszenia prawa wykonywania zawodu dokonuje się na podstawie  danych otrzymanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
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:
    •  5 pielęgniarek
    •   2 położne
Wydano zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu  przez okres dłuższy niż 5 lat w  okresie ostatnich 6 lat:
    • 5 pielęgniarkom
    • 2 położnym
W rejestrze OIPiP w Łomży według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba pielęgniarek i położnych wynosiła ogółem 2 348 człon-
ków w tym:
    • 1 966 pielęgniarek
    •      38 pielęgniarzy
    •    344 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
- udzielanie porad dotyczących wymogów kwalifikacji zawodowych
- udzielanie informacji na temat Europejskiej Legitymacji Zawodowej
 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 zawodowe pielęgniarek:
    • 1 zaświadczenie dla mgr pielęgniarstwa
    • 1 zaświadczenie dla licencjata pielęgniarstwa
    • 1 zaświadczenie dla absolwenta medycznego studium zawodowego

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 2011r. (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 2018 r.:

AKTUALNOŚCI
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liczba pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w: piel poł.

a) podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami 188 30

b) podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 947 134

c) podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym:

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jako:

~ indywidualna praktyka pielęgniarki / położnej 54 10

~ indywidualna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w miejscu   
   wezwania 2 1

~ indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki / położnej 4 0

~ indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie  
   w miejscu wezwania 0 0

~ indywidualna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem 123 15

~ indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem 5 4

 prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki 
partnerskiej, jako grupowa praktyka pielęgniarek / położnych 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.
 Wpis, zmianę wpisów oraz skreśleń w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dokonuje się na wniosek 

zainteresowanych wyłącznie w formie elektronicznej.

IV. Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
W analizowanym okresie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży wydała  1 zezwolenie na prowadzenie kursu specjalistycz-
nego w zakresie ”Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych.
Organizatorem prowadzącym kształcenie podyplomowe było Interrete sp. z o.o. we Wrocławiu.
W związku z wejściem w życie z dniem  1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych od dnia 1 lipca 
2017 r.  kształcenie prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem SMK (System Monitorowania Kształcenia).

V. Pomoc socjalna dla pielęgniarek i położnych
 W okresie sprawozdawczym  Okręgowa Rada przyznała bezzwrotne  zapomogi dla 18 członków samorządu na łączną kwotę 
9 200,- (dziewięć tysięcy dwieście złotych).
Przyznano również 53 pielęgniarkom/położnym nagrody emerytalne w wysokości 500zł/osobę na ogólną kwotę 26 500,-.
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
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    2. Komisja ds. Przeszkoleń
    3. Komisja ds. Kształcenia
    4. Komisja Diabetologiczna
    5. Komisja ds. Położnych
Na dzień 31 grudnia 2018 roku OIPiP w Łomży wydała  596 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 po-
prawy 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 
Podlaskiego 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 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 doty-
czącej zadań i zasad funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 
Pani Przewodnicząca uczestniczyła  w posiedzeniach Forum Zawodów Zaufania Publicznego, którego celem jest umacnianie idei sa-
morządności i prezentowanie wspólnych, uzgodnionych stanowisk wobec organów władzy publicznej, zwiększanie świadomości spo-
łeczeństwa  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. 
Nadal kontynuowano współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter Polska, aby ułatwić pielęgniarkom/położnym dostęp do 
ubezpieczeń przygotowanych specjalnie dla naszej grupy zawodowej. 
Organizacja we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Konferencji dla 
położnych „Problemy współczesnego położnictwa” (21.04.2018 r.)  
28 kwietnia 2018 r. w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się uroczystość Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, w której 
udział wzięły również pielęgniarki i położne z terenu działania naszej Izby (30 osób).
Organizacja wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym kursu specjalistycznego „Wypisywanie recept i ordynowanie leków 
cz. I” dla pielęgniarek i położnych.
W dniu 13 grudnia zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla Pielęgniarek/Położnych z Koła Emerytek . W tym spotkaniu wzięły 
również członkowie  Koła Młodej Pielęgniarki. We współpracy z Kołem Studenckim przy PWSIiP docieramy do emerytowanych pielę-
gniarek i położnych potrzebujących pomocy. 
Rozwijaliśmy naszą stronę internetową, poprzez facebooka docieraliśmy do pielęgniarek i położnych dostarczając najświeższych 

informacji na temat działań podejmowanych przez Izbę oraz aktualności przydatnych do wykonywania zawodu. 
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VII. Działalność wydawnicza

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży wydaje Biuletyn OIPiP “Strzykawka” w nakładzie 500 egzemplarzy. 
 W roku 2018 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.

 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
w Łomży za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 Na podstawie art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916) 
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 paź-
dziernika 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  - Przewodnicząca OSPiP
2.      Monika Pietruszka  - Wiceprzewodnicząca OSPiP
3.      Krystyna Dąbrowska  - członek OSPiP
4.      Elżbieta Dopieralska  - członek OSPiP
5.      Elżbieta Gutowska  - członek OSPiP
Na posiedzeniu omówione zostały podstawowe zasady funkcjonowania Sądu.
W 2018 roku Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych spotykał się 2 razy. 
• 06 kwietnia  omówiono temat: ,,Prawo pacjenta do poszanowania godności” 
• 26 października omówiono temat : ,,Pielęgniarstwo - zawód zaufania publicznego”.  
 W okresie sprawozdawczym Przewodnicząca OSPiP uczestniczyła w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Łomży.
 W analizowanym okresie nie wpłynęła do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Łomży żadna sprawa do rozpatrze-
nia dotycząca przewinienia zawodowego pielęgniarki lub położnej, w związku z tym nie prowadzono postępowań sądowych.

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Łomży
za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 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
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 Na podstawie art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2018 r., poz.916) 
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 Łomży z dnia 21 października 2015 r. został wybrany następujący skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca   -  Anna Florczyk
Członkowie:  -  Anna Chojnowsk
   - Alicja Puławska
   -  Ewelina Potaś
   - Mariola Ziuzia
 W dniu 18 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie, na którym Okręgowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następu-
jący sposób:

    1. Anna Florczyk  - przewodnicząca OKR
    2. Mariola Ziuzia  -  wiceprzewodnicząca OKR
    3. Ewelina Potaś  -  sekretarz OKR
    4. Anna Chojnowska             -  członek OKR
    5. Alicja Puławska  -  członek OKR

Komisja pracowała w oparciu o obowiązujące akty prawne i zgodne z planem  pracy. W ciągu roku 2018 odbyły się 3  posiedzenia 
OKR. Kontrolą objęte były:

    1) Raporty kasowe
    2) Rozliczenie delegacji
    3) Kontrola druków ścisłego zarachowania
    4) Kontrola ewidencji czasu pracy
    5) Kontrola wykorzystania zaległych urlopów
    6) Kontrola funduszy na zapomogi
    7) Kontrola wydatków rzeczowych  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
    8) Analiza podjętych uchwał przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży

 Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdza gospodarność i celowość wydatków. Środki finanso-
we wydatkowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 W dniu 19 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rzecznika i jego Zastępców. Głównym celem spotkania było przekazanie 
informacji oraz materiałów z II części  szkolenia Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie na temat „Prewen-
cja wykroczeń zawodowych na pielęgniarskich i położniczych stanowiskach pracy, ochrona danych osobowych, aspekty prawne i or-
ganizacyjne”. Materiały ze szkolenia Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dla zastępców i Rzecznika przekazała pani 
Agnieszka Porowska Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Szkolenie odbyło się w dniu 17 – 18 września 
2018 r. w Warszawie. 
 Sprawozdanie z działalności prewencyjnej Okręgowego Rzecznika za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przedstawia 
Załącznik nr 1 do sprawozdania.   
 Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Łomży za 
okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r 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.
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 XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży. 
Uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym Pielęgniarkom.

 W dniu 20 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbył się XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych w Łomży, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Łomży oraz omówiono najbardziej palące problemy pielęgniarek i położnych zrzeszonych w łomżyńskiej  Izbie, podjęto apele 
i stanowiska  w sprawach istotnych dla naszego środowiska. Gościem Zjazdu był Wiceprezes  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Sebastian Irzykowski.
 Na uroczystości poprzedzającej obrady Zjazdu cztery pielęgniarki zostały wyróżnione odznakami  honorowymi „Za zasługi dla 
ochrony zdrowia” nadanymi przez Ministra Zdrowia. Wręczył je Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.
 Ministerialne odznaki „ Za zasługi dla ochrony zdrowia” z rąk Wojewody Podlaskiego odebrały:
• Alicja Łada –  pracująca w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych Na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży;
• Krystyna Popławska – od 1986 r. Pielęgniarka Naczelna Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie; 
• Beata Kowalewska – współtwórczyni Instytutu Medycznego PWSIiP; 
• Hanna Waszkiewicz – nauczycielka przedmiotów zawodowych oraz etyki zawodu.
 Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego przekazał dr n. med. Beacie Kowalewskiej Odznakę Honorową Woje-
wództwa Podlaskiego.
 Gratulujemy naszym Koleżankom i dziękujemy za zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju  środowiska pielęgniarek i położnych!
   Dodatkowo wszyscy Delegaci VII Kadencji otrzymali pamiątkowe statuetki jako  podziękowanie i wyraz uznania za wkład, który 
wnieśli swoją pracą i poświęceniem w rozwój samorządu zawodowego.
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Zaproszenie na konferencję

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

PIELĘGNIARSTWO W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU.

WARTOŚCI. PRACA. ZDROWIE.,

która odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w auli

 Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Wykład Mistrzowski wygłosi Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki

Szczegółowe informacje i program przekażemy Państwu w późniejszym terminie.
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WOKÓŁ
ZAWODU

Zjawisko wypalenia zawodowego pielęgniarek
w województwie podlaskim w badaniach naukowych
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JOLANTA ŁODZIŃSKA

ZJAWISKO WYPALENIA ZAWODOWEGO
JAKO EFEKT ZMIAN CYWILIZACYJNYCH

STUDIUM SOCJOLOGICZNE NA PRZYKŁADZIE
PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

,,Opracowany empiryczno-teoretyczny materiał socjologiczny sta-
nowi bardzo bogatą i interesującą diagnozę problemu wypalenia 
zawodowego pielęgniarek w województwie podlaskim, co zostało 
solidnie przeprowadzone i udokumentowane. Praca jest dobrze 
przemyślana koncepcyjnie, posiada bogaty zestaw analityczny, za-
wiera poprawnie i trafnie sformułowane efekty gruntownie zakro-
jonej kwerendy źródłowej (można stwierdzić, że ma ona charakter 
międzynarodowy). Język narracji jest precyzyjny, logiczny, rzadko 
kiedy zawiły i nadmiernie wyrafinowany. […] Autorce towarzyszy 
chęć dokumentowania swoich badań w oparciu o szeroki, wielo-
paradygmatyczny, ale  i międzynarodowy kontekst (choć przecież 
praca odnosi się do precyzyjnie określonego wymiaru lokalnego – 
województwo podlaskie). Materiał zawarty w planowanej publika-
cji jest pod względem merytorycznym wysoko wartościowym  
i – w mojej skromnej ocenie – bardzo dobrze przygotowanym”.

      Prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer

 Pragnę poinformować środowisko pielęgniarskie o publikacji naszej Koleżanki dr hab. Jolanty Łodzińskiej, która pracowała 
w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży 23 lata i nadal współpracuje z nami  na rzecz rozwoju naszej grupy zawodowej. Dowodem są 
prowadzone wykłady, licznie organizowane  Konferencje naukowe oraz wygłaszane referaty poświęcone naszemu środowisku (np. na 
UKSW w 2018 r. w Warszawie, gdzie w jednej z nich uczestniczyło ponad 200 Studentek i Studentów Wydziału Medycznego, kierunek 
Pielęgniarstwo z WSA w Łomży, na którą zostałam zaproszona do udziału w Debacie) oraz publikacje, a wśród m. in. „Powołanie jako 
imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych”, pod redakcją Jolanty Łodzińskiej, Sławomira H. Za-
ręby, Marcina Zarzeckiego, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2017, s. 251 oraz najnowsza książka pod tytułem,  „Zjawisko wypalenia 
zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych.  Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim”,  Wy-
dawnictwo UKSW, Warszawa 2018, s. 308. 
 Książka na temat syndromu wypalenia zawodowego w środowisku pielęgniarskim powstała w wyniku szeroko zakrojonych 
badań socjologicznych przeprowadzonych w 14 losowo wybranych szpitalach województwa podlaskiego. Publikacja wzbogacona licz-
nymi przypisami i bogatą bibliografią o zasięgu międzynarodowym daje rzetelny obraz trudnego zagadnienia, jakim jest problematyka 
wypalenia zawodowego w kontekście zmian cywilizacyjnych. Prace badawcze na poziomie jednostek analitycznych (pielęgniarki/pielę-
gniarze) zrealizowane zostały za pomocą narzędzia ankiety samowypełnianej. W wyniku procesu badawczego Autorka uzyskała 2384 
ankiety, które poddano analizie w kontekście przebiegu, przyczyny zaistnienia oraz sposobów redukcji wypalenia zawodowego. Ponadto 
w publikacji podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak wesprzeć środowisko pielęgniarskie w tej trudnej i jakże potrzebnej 
oraz pożytecznej społecznie profesji? Złożoność i waga społeczna zjawiska jakim jest wypalenie zawodowe wśród personelu medycz-
nego zdaniem Autorki, spowodowały, iż zrealizowała proces badawczy, którego celem była socjologiczna analiza zagadnienia wypalenia 
zawodowego oraz jego dynamika w grupie środowiskowo-zawodowej pielęgniarek/pielęgniarzy  zatrudnionych w wybranych szpitalach 
na terenie województwa podlaskiego. Indeks problemów badawczych, jak podaje Autorka, obejmuje następujące zagadnienia:

1. Identyfikacja czynników środowiskowych oraz określenie zakresu zjawiska wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniar-
skiego.

2. Diagnoza i identyfikacja czynników interpersonalnych wynikających ze specyfiki zawodu pielęgniarskiego.
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3. Określenie czynników wypływających z cech indywidualnych wariantów pełnienia rolizawodowej.Dalej czytamy na kartach pu-
blikacji, iż w ramach hipotezy głównej założono, iż w grupie środowisko-zawodowej pielęgniarek identyfikujemy organizacyjne, 
indywidualne oraz interpersonalne czynniki stresu, których konsekwencją jest wypalenie zawodowe.

Natomiast hipotezy szczegółowe w ujęciu dr. hab. Jolanty Łodzińskiej przedstawiały się w następujący sposób: 
1. Wypalenie zawodowe pielęgniarek jest konsekwencją rozdźwięku pomiędzy społecznymi znaczeniami zawodu (prestiż, powołanie, 

etos, społeczne oczekiwania pacjentów i ich rodzin) a satysfakcją ze społecznych kompensacji roli zawodowej (wynagrodzenie, 
rozwój i awans zawodowy).  

2. Organizacja pracy pielęgniarek nie uwzględnia w strukturze zadań możliwości zaistnienia syndromu wypalenia zawodowego jako 
procesu związanego z rolą zawodu zaufania publicznego. 

3. Konsekwencją wypalenia zawodowego w grupie środowiskowo-zawodowej pielęgniarek jest dysfunkcyjność życia zawodowego 
oraz rodzinnego.

4. Czynniki społeczno-demograficzne (kategorie wieku, stan cywilny, status materialny, liczba dzieci w rodzinie, komórka zatrud-
nienia, miejsce zamieszkania) różnicują grupy symptomów wypalenia zawodowego. Nie ulega wątpliwości, iż publikacja jest pró-
bą zwrócenia uwagi na złożoność problematyki związanej z omawianym syndromem, warunków sprzyjających jego wystąpieniu 
oraz elementów oddziałujących na zjawisko wypalenia zawodowego w grupie personelu pielęgniarskiego. Książka jest godna 
polecenia ze względu na jej wartość merytoryczną, o czym świadczy recenzja wydawnicza umieszczona na okładce publikacji.  

,,Opracowany empiryczno-teoretyczny materiał socjologiczny stanowi bardzo bogatą i interesującą diagnozę problemu wypalenia za-
wodowego pielęgniarek w województwie podlaskim, co zostało solidnie przeprowadzone i udokumentowane. Praca jest dobrze prze-
myślana koncepcyjnie, posiada bogaty zestaw analityczny, zawiera poprawnie i trafnie sformułowane efekty gruntownie zakrojonej 
kwerendy źródłowej (można stwierdzić, że ma ona charakter międzynarodowy). Język narracji jest precyzyjny, logiczny, rzadko kiedy 
zawiły i nadmiernie wyrafinowany. […] Autorce towarzyszy chęć dokumentowania swoich badań w oparciu o szeroki, wielopara-
dygmatyczny, ale i międzynarodowy kontekst (choć przecież praca odnosi się do precyzyjnie określonego wymiaru lokalnego – woje-
wództwo podlaskie). Materiał zawarty w planowanej publikacji jest pod względem merytorycznym wysoko wartościowym i – w mojej 
skromnej ocenie – bardzo dobrze przygotowanym”.

(Prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer)

POWOŁANIE  
JAKO IMPERATYW 
ZAWODOWY

pod redakcją  
Jolanty Łodzińskiej  
Sławomira H. Zaręby  
Marcina Zarzeckiego
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ETOS POLSKICH  PIELĘGNIAREK  
W BADANIACH SOCJOLOGICZNYCH

ZESPÓŁ PRACOWNI POLSKIEGO POMIARU POSTAW I WARTOŚCI (INSTYTUT SOCJOLOGII UKSW):
ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba, dr Martyna Kawińska, dr Wojciech Klimski,  
dr Olga Kotowska-Wójcik, dr Anna Linek, dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, dr Marcin Zarzecki
oraz 
dr Joanna Z. Chilińska (Instytut Medyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży),  
dr Marcin Choczyński (UKSW), dr Barbara Jankowiak (UM w Białymstoku), dr Beata Kowalewska (UM w Białymstoku), 
dr Jolanta Kowalik (AWF w Warszawie), mgr Agnieszka Krynicka (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa),  
dr Urszula Krzyżanowska-Łagowska (AWF w Warszawie), dr Jolanta Łodzińska (UKSW), mgr Izabela Metelska  
(Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży), mgr Przemysław Mocarski (Szpital Wojewódzki w Łomży),  
dr Hanna Rolka (UM w Białymstoku)

„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki/położnej i uroczyście przyrzekam:
1. Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim.
2. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie 
terapeutycznym.
3. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, 
stan majątkowy i inne różnice.
4. Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej.
5.Strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, 
nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta.
6.Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie 
doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu.
7.Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie”
                               [KODEKS  ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

„W moim przekonaniu teksty zebrane w monografii pt. Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich  pielęgniarek w badaniach 
socjologicznych mają dużą wartość merytoryczną oraz poznawczą, są zróżnicowane, starannie przygotowane i warte przedstawienia 
czytelnikom zainteresowanym prezentowaną problematyką. Opracowanie ze względu na swoje walory poznawcze i aplikacyjne może 
być z powodzeniem wykorzystywane nie tylko przez wykładowców i studentów socjologii, pielęgniarstwa czy polityki społecznej, ale 
także przez innych czytelników. Zarówno teoretycy, jak i praktycy zainteresowani tematem pielęgniarstwa znajdą w książce wiele 
zalet, ponieważ pozwala ona zgłębić wiedzę o uwarunkowaniach pracy pielęgniarek, o etosie, genezie i ewolucji zawodu, a także 
wskazuje istotne uwarunkowania wynikające ze specyfiki zawodu pielęgniarki.” 
                              [DR HAB. ANNA FIDELUS, PROF. UKSW]

Z RECENZJI

A
U

TO
R

Z
Y

 
O

P
R

A
C

O
W

A
Ń

ISBN 978-83-62793-22-8



20 BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻYNr 63/2019

Podziękowanie

 Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie Środowisku Pielęgniarskiemu,  za ogromne wsparcie, za nieocenione zaangażowanie 
oraz udział w procesach badawczych. Owocem tego są publikacje, a wśród nich: „Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos 
polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych”, pod redakcją Jolanty Łodzińskiej, Sławomira H. Zaręby, Marcina Zarzeckiego, 
Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2017, gdzie drogą internetową przeprowadzone zostały badania ogólnopolskie, ale także z licznym 
udziałem Zespołu Pielęgniarskiego z naszego województwa.
 Szczególne podziękowania kieruję na ręce Dyrekcji, Pielęgniarek Naczelnych oraz Personelu Pielęgniarskiego z 14 szpitali 
województwa podlaskiego (tj. Augustów, Białystok – Sz. Woj., Sz. Kliniczny i MSWiA, Bielsk Podlaski, Choroszcz, Grajewo, Kolno, 
Łapy, Łomża, Suwałki – Sz. Woj. oraz Sz. Psych.,  Wysokie Mazowieckie oraz Zambrów). To dzięki Państwa życzliwości oraz ogromnej 
otwartości na problemy społeczne naszego środowiska zawodowego powstała  książka „Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt 
zmian cywilizacyjnych.  Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim”,  Wydawnictwo UKSW, Warszawa 
2018.  W tejże publikacji biją serca  2384 podlaskich Pielęgniarek/Pielęgniarzy, które należą także do Państwa, a rytm ten słyszalny jest 
w całej Polsce. Wartością dodaną, w moim przekonaniu jest niezwykła serdeczność, zrozumienie oraz solidarność jakiej doświadczyłam. 
Zapewniam Państwa, że czas poświęcony na wypełnienie obszernej ankiety, nie był czasem straconym. Najuczciwiej jak potrafiłam 
opracowałam materiał badawczy, który został poddany wnikliwej analizie. Ocenę pozostawiam oczywiście Czytelnikowi. Żywię nadzieję, że 

Środowisko Pielęgniarskie zostanie docenione we właściwy sposób, na co w pełni zasługuje, czego z całego serca życzę.  

Z wyrazami szacunku                                                                          
Dr hab. Jolanta Łodzińska

Adiunkt WNHiS, Instytut Socjologii, UKSW w Warszawie
Kierownik Katedry Teorii i Metod Pracy Socjalnej

Kierownik Zakładu Pomocy i Profilaktyki Społecznej
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WOKÓŁ
ZAWODU

Informacja nt. działalności konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 

i  intensywnej opieki w roku 2018

1. Kontrole
Przeprowadzono kontrolę w 5 podmiotach leczniczych na terenie województwa podlaskiego, w których realizowane są świadczenia 
z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Tematyka i zakres prowadzonych kontroli.

• organizacja i funkcjonowanie opieki pielęgniarskiej,
• zasoby kadrowe pielęgniarek, w tym kwalifikacje zawodowe i podyplomowe,
• standardy i procedury, dotyczące opieki pielęgniarskiej, obowiązujące w podmiocie;
• wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną;
• dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarki,
• nadzór organizacyjny i merytoryczny nad zespołem pielęgniarskim.

Kontrole planowe prowadzone były z upoważnienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej.
Na postawie wyników kontroli zostały wydane zalecenia uzupełnienia wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w kontrolowanych 
podmiotach leczniczych w celu dostosowania do wymagań określonych w załączniku do rozp. min. zdrowia w sprawie standardu po-
stępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U., 
poz. 2218, 2016).Zalecono także uzupełnienie, najpóźniej do 31.12.2021 r., liczby etatów oraz kwalifikacji pielęgniarek wykonujących 

świadczenia z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w kontrolowanych podmiotach leczniczych.

2. Wydanie opinii
Na wniosek różnych podmiotów wydano opinie.
Tematyka:
a) Opracowanie opinii w sprawie priorytetowych kierunków szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych.
b) Ocena zasobów kadrowych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w województwie podlaskim do roku 

2022.
c) Rodzaj kwalifikacji, jakie powinna posiadać pielęgniarka, aby mogła podawać leki przeciwbólowe przez cewnik zewnątrzoponowy.
d) Normy obsad pielęgniarskich obowiązujące w oddziałach intensywnej terapii.

3. Wykonywanie innych czynności należących do konsultanta wojewódzkiego, wynika-
jących z obowiązujących przepisów prawnych.

a)  Udział w pracach Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego – konsultacje dotyczące Map Potrzeb 
Zdrowotnych oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa podlaskiego.

b)  Udział w spotkaniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz kierownictwa Departamentu Pielęgniarek i Położnych Min. 
Zdrowia z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa.

c)  Na wniosek krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki opracowano roczny 
raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie w 2018 roku.

d)  Udział w uroczystym czepkowaniu studentów II roku studiów na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa oraz wręczeniu dyplomów 
absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

4. Stan pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w województwie podlaskim.
Informację o stanie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w województwie podlaskim na dzień 31.12.2018 r. opra-
cowano na podstawie ankiety, wysłanej do podmiotów leczniczych z terenu województwa podlaskiego, w których realizowane są 
świadczenia pielęgniarskie z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki.
Analiza danych w ankietach, przekazanych przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego, dotyczących stanu zatrudnienia i kwa-
lifikacji pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki, pozwala sformułować następujące wnioski:

• liczba stanowisk znieczulenia – 114;
• liczba stanowisk intensywnej terapii – 136;
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• łączna liczba wykazanych przez podmioty lecznicze pielęgniarek, realizujących świadczenia zdrowotne w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki – 655;

• faktyczna liczba pielęgniarek anestezjologicznych realizujących świadczenia (na podstawie numerów praw wykonywania zawodu) – 610;
• w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii 45 pielęgniarek (7,4%) zatrudnionych jest w drugim lub kolejnym miejscu pracy, 

związanym z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
• na stanowiskach znieczulenia zatrudnione są 273 pielęgniarki;
• na stanowiskach intensywnej terapii zatrudnione są 382 pielęgniarki;
• liczba zatrudnionych pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten-

sywnej opieki – 188;
• liczba pielęgniarek z ukończonym szkoleniem specjalizacyjnym – 227;
• liczba zatrudnionych pielęgniarek posiadających oba rodzaje szkoleń podyplomowych – 132;
• łączna liczba zatrudnionych pielęgniarek posiadających kwalifikacje pielęgniarki anestezjologicznej – 547;
• porównując aktualne dane z danymi z roku 2017 można stwierdzić, że faktyczna liczba pielęgniarek anestezjologicznych (na pod-

stawie numerów prawa wykonywania zawodu) jest aktualnie wyższa o 40 osób;
• liczba pielęgniarek posiadających kwalifikacje pielęgniarki anestezjologicznej jest w 2018 r.o 74 wyższa niż w roku 2017;

5. Potrzeby i problemy do rozwiązania
 Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U., poz. 2218, 2016) przedłuża termin dostosowania się podmiotów do określonych 
w rozporządzeniu wymagań do dnia 31 grudnia 2021 r. Pozwala to na uzupełnienie brakującego wyposażenia w oddziałach 
anestezjologii i intensywnej terapii, zorganizowanie sal nadzoru poznieczuleniowego w tych podmiotach, które jeszcze takich sal 
nie posiadają, a także uzupełnienie wymaganych kwalifikacji przez zatrudniony w tych oddziałach personel pielęgniarski. Łącznie 
w województwie podlaskim deklarowane przez podmioty lecznicze zapotrzebowanie na kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oceniane jest na ok. 50 miejsc.
Z przekazanych przez podmioty lecznicze informacji wynika, że potrzeby kadrowe w podmiotach leczniczych województwa podlaskiego 
określone są na liczbę ok. 50 pielęgniarek.
Przedłużenie terminu dostosowania do wymagań daje także szansę na uzupełnienie zatrudnienia w niektórych podmiotach leczniczych.
Poziom wynagradzania nadal nie satysfakcjonuje personelu pielęgniarskiego, pracującego w oddziałach anestezjologii i intensywnej tera-
pii. Niskie zarobki są przyczyną podejmowania zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy. Powszechną praktyką jest wieloetatowość. 
Obserwowana jest fluktuacja pielęgniarek z jednych podmiotów leczniczych do innych, oferujących choćby nieco wyższe wynagrodzenie. 
Pielęgniarki anestezjologiczne sygnalizują zmęczenie, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, coraz częściej pojawiają się objawy zespołu 
wypalenia zawodowego.
Nadal istotnym problemem, dotyczącym w zasadzie wszystkich oddziałów intensywnej terapii, jest utrudnione przekazywanie chorych 
nie wymagających opieki specjalistycznej, w tym wentylacji zastępczej, do innych podmiotów leczniczych, co znacznie wydłuża okres 
hospitalizacji takich chorych w OlT i uniemożliwia przyjmowanie kolejnych pacjentów, bezwzględnie wymagających intensywnej terapii. 
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewystarczająca liczba łóżek w oddziałach opieki paliatywnej i hospicjach.
W 2018 r. odnotowano dalszy wzrost zakażeń spowodowanych bakteriami z rodzaju Klebsiella pneumoniae typu MBL.
Konieczne jest zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii.
W całym województwie podlaskim obserwowane jest narastające zapotrzebowanie na łóżka dla pacjentów wymagających opieki długo-
terminowej, a także zapewniające możliwość prowadzenia przewlekłej wentylacji mechanicznej.

6. Wnioski:
Z uwagi na fakt, że w kolejnych latach na emerytury odejdzie duża grupa pielęgniarek anestezjologicznych, konieczne będzie uzupełnienie 
zwalnianych etatów.
Stale wzrastająca liczba świadczeń medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii będzie determinować wzrost zapotrzebo-
wania na wykwalifikowane pielęgniarki anestezjologiczne.
Zachętą dla pielęgniarek do wybierania tej trudnej specjalności medycznej, podnoszenia kwalifikacji i zatrudniania się w oddziałach 
anestezjologii i intensywnej terapii, powinno być satysfakcjonujące i odpowiednie do stopnia odpowiedzialności, kwalifikacji i uprawnień 
wynagrodzenie.
Informację o problematyce dotyczącej pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz wynikających wnioskach przekazano 
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej.

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki w województwie podlaskim

mgr Jerzy Lipski



BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Nr 63/2019 23

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011r, Nr 174, poz. 1038) jednostkami 
organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielę-
gniarek i Położnych.

Struktura okręgowych izb pielęgniarek i położnych
1. Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:
2. Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
3. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
4. Okręgowa Komisja Rewizyjna,
5. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych,
6. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie 
kadencje. 
Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. 
W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby 
Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.
Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:
∙ z własnej inicjatywy,
∙ na wniosek Naczelnej Rady,
∙ na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
∙ na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy zjazd w szczególności:
∙ ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
∙ rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu 

i okręgowego rzecznika,
∙ ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby,
∙ dokonuje wyboru przewodniczącego i członków: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz wybiera 

okręgowego rzecznika i jego zastępców,
∙ wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
∙ odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
∙ udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
∙ podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

Okręgowa rada wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, a w szczególności:
∙ wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
∙ stwierdza prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
∙ prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,
∙ dokonuje wpisu członków na listę okręgowej izby oraz skreśla ich z tej listy,
∙ powołuje komisje problemowe i kieruje ich pracą,
∙ prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę,
∙ składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
∙ współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem terytorialnym.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wybiera ze swojego grona prezydium.
W skład prezydium okręgowej rady wchodzą: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez radę spośród jej 
członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą. 
Prezydium okręgowej rady nie może składać w imieniu okręgowej rady rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności oraz wyko-
nania budżetu przed okręgowym zjazdem.

WOKÓŁ
ZAWODU

Struktura organizacyjna samorządu 
pielęgniarek i położnych 
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Prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium służy również przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, 
przewodniczącemu okręgowego sądu oraz okręgowemu rzecznikowi.

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
∙ kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
∙ składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
∙ występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Okręgowy sąd:
∙ rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz 

sprawuje sądownictwo polubowne,
∙ składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw,
∙ składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.
Okręgowy rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej pielęgniarek i położnych.

Struktura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Organami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych są:
1. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
3. Naczelna Komisja Rewizyjna,
4. Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych,
5. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,

Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd. 
W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, nie będący delegatami członko-
wie ustępujących Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
jak również ustępujący Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb określa 
Naczelna Rada. Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co cztery lata.
 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada:
∙ z własnej inicjatywy,
∙ na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
∙ na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje się w ciągu trzech miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. 
Krajowy Zjazd w szczególności:
1. uchwala zasady etyki zawodowej,
2. ustala standardy zawodowe i standardy kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujące na poszczególnych 

stanowiskach pracy,
3. zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa,
4. uchwala program działania samorządu,
5. uchwala regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb,
6. ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków,
7. ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika,
8. wybiera Prezesa i członków Naczelnej Rady, przewodniczącego i członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz 

Naczelnego Rzecznika i jego zastępców,
9. uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby,
10. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby,
11. określa wysokość składki członkowskiej oraz zasady jej podziału,
12. podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie.

W skład Naczelnej Rady wchodzą:
1. Prezes Naczelnej Rady,
2. członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd,
3. przewodniczący okręgowych rad.
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Naczelna Rada wybiera spośród siebie Prezydium. Prezydium Naczelnej Rady stanowią: 
Prezes i wybrani przez Naczelną Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie. 
Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem  
uchwalenia budżetu. 
 
Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami, a w szczególności:
1. wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu,
2. analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia ludności,
3. przygotowuje wnioski dotyczące zasad etyki zawodowej,
4. reprezentuje samorząd,
5. rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad,
6. uchwala budżet organów Naczelnej Izby oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania,
7. podejmuje uchwały w innych sprawach należących do samorządu, nie zastrzeżonych dla innych organów,
8. ustala wzory pieczęci organów samorządu.
 
W posiedzeniach Naczelnej Rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem  
doradczym, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Naczelnego  
Sądu oraz Naczelny Rzecznik.
 
Naczelna Komisja Rewizyjna:
1. kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, Naczelnej Rady oraz instytucji samopomocowych,
2. przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady,
3. przedstawia Naczelnej Radzie coroczne informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli,
4. sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych.
 
Naczelny Sąd:
1. rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych,
2. składa Naczelnej Radzie okresowe sprawozdania o stanie prowadzonych spraw,
3. składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kadencyjne.

Naczelny Rzecznik prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej  członków Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej, Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów, okręgowych rzeczni-
ków i ich zastępców oraz sprawuje funkcję oskarżyciela przed Naczelnym Sądem

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyłączeniem zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. Bierne prawo 
wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych, wobec których sąd pielęgniarek i położnych orzekł 
karę: nagany, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych na okres od 1 do 5 lat, zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy 
do 3 lat, pozbawienia prawa wykonywania zawodu.
Na członków okręgowych sądów i Naczelnego Sądu mogą kandydować pielęgniarki i położne mające co najmniej 10-letni staż pracy 
w zawodzie.
 
Wybory do organów izby odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
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SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
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Kobiety pragnące podjąć próbę porodu naturalnego po cięciu cesarskim często gubią się w powodzi informacji na temat bezpie-
czeństwa takiego zakończenia ciąży, dlatego w drugiej części cyklu, który ma za zadanie obalić najpowszechniejsze mity na ten 

temat, zajmiemy się przypadkami szczególnymi. 

lic. Magdalena Hul
położna, doula, członkini Stowarzyszeń Dobrze Urodzeni i Doula w Polsce. Założycielka portalu oraz inter-
netowej grupy wsparcia „Naturalnie po Cesarce”
mgr Katarzyna Osadnik
położna, członkini stowarzyszenia Dobrze Urodzeni. Administratorka internetowej grupy wsparcia 
„Naturalnie po Cesarce”

W pierwszej części artykułu dotyczącego mitów i kontrowersji związanych z porodem drogami natury po przebytym cięciu ce-
sarskim, opublikowanym w numerze 5/2018 MPiP, omawiałyśmy te, które dotyczą ogółu ciąż po cięciu cesarskim. W tej części 

zajmiemy się przypadkami szczególnymi.

Stan po 2 cięciach cesarskich
Stan po 2 cięciach cesarskich jest bezwzględnym wskazaniem do kolejnego cięcia cesarskiego – taką informację od lekarzy (także często 
od położnych) otrzymuje większość kobiet, które w przeszłości przebyły 2 cięcia cesarskie. Informację podawaną rutynowo, bez analizy 
przypadku i badania danej kobiety. Czy jest to postępowanie zgodne z aktualną wiedzą medyczną? Nie do końca.
Royal College of Obstetricians and Gyneacologists (RCOG) w rekomendacjach z 2015 r. mówi: Kobietom, które przebyły co najmniej 
2 cięcia cesarskie w dolnym odcinku macicy, można zaproponować poród drogą pochwową po konsultacji starszego rangą położ-
nika. Należy rozważyć ryzyko pęknięcia macicy, wystąpienia powikłań u rodzącej oraz indywidualne prawdopodobieństwo powodzenia 
VBAC (np. biorąc pod uwagę wcześniejsze porody drogą pochwową). Poród powinien się odbywać w ośrodku mającym odpowiednie 
doświadczenie oraz gwarantującym natychmiastowy dostęp do sali operacyjnej.
Badania wykazały, że odsetek powodzenia próby porodu po 2 cięciach cesarskich wynosi ok. 71,1% i jest zbliżony do odsetka powodze-
nia TOLAC po 1 cięciu cesarskim (72–75%). Statystyki prowadzone wśród kobiet w grupie wsparcia „Naturalnie po Cesarce” wykazały 
nieco niższy odsetek udanych prób porodu po 2 cc: 54%. Jednakże badanie to jest obarczone znacznie większym ryzykiem błędu staty-
stycznego niż badania cytowane w rekomendacjach RCOG 2015 ze względu na małą liczebność grupy badawczej (n – 39).
Ryzyko pęknięcia macicy w bliźnie u kobiet podejmujących próbę porodu po dwóch cięciach cesarskich szacuje się na 1,36%.
Również American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) w rekomendacjach z roku 2010 oraz 2017 mówi o możliwości po-
dejmowania próby porodu przez niektóre kobiety po 2 cięciach cesarskich. Jeżeli chodzi o kwestię ryzyka pęknięcia macicy podczas takiej 
próby, Amerykanie cytują dwa badania – jedno wykazujące lekko podwyższone ryzyko pęknięcia macicy po 2 cc (1,8%) w porównaniu 
ze stanem po 1 cc (0,9%), drugie zaś niewykazujące istotnej różnicy w stopniu ryzyka pęknięcia macicy pomiędzy stanem po 1 cc i po 
2 cc (0,7 vs 0,9%). Możliwości porodu naturalnego po dwóch cięciach cesarskich nie wyklucza także The Society of Obstetricians and 
Genaecologists of Canada (SOGC) w rekomendacjach z roku 
2018.

Przewidywana makrosomia płodu
Często argumentem przeciwko podejmowaniu próby porodu po 
przebytym cięciu cesarskim jest szacowana masa płodu powy-
żej 4 kg. Obawy położników dotyczą:
• kwestii związanych z korelacją stanu po cc i przewidywanej 
makrosomii, czyli szans na powodzenie próby porodu i ryzyka 
pęknięcia macicy związanego z taką próbą,
• kwestii niezwiązanych ze stanem po cc, czyli ryzyka dystocji 
barkowej i urazów kanału rodnego.
W niniejszym artykule omówimy tylko te pierwsze.
Liczne badania wykazały, że makrosomia płodu jest czynnikiem 

JESTEM
POŁOŻNĄ

Ciąża i poród
Poród drogami natury po przebytym cięciu cesarskim – 

mity i kontrowersje (cz. 2)
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zmniejszającym szanse na powodzenie próby porodu po przebytym cięciu cesarskim. Wg przeglądu systematycznego opracowanego 
przez Guise i wsp. szanse na VBAC zmniejszają się w przypadku makrosomii płodu o 41 do 51% w porównaniu z kobietami, które rodziły 
mniejsze dzieci.
Spójności nie ma natomiast w badaniach zajmujących się związkiem makrosomii płodu z ryzykiem pęknięcia macicy. Na przykład Zelop 
i wsp., przeprowadzając badanie w grupie rodzących po cięciu cesarskim bez porodu sn w wywiadzie, wykazali brak istotnych statystycz-
nie różnic w poziomie ryzyka pęknięcia macicy u kobiet rodzących dzieci poniżej 4 kg i u matek noworodków, których masa urodzeniowa 
przekraczała 4 kg (1% vs 1,6%). Podobne wyniki, jednakże w grupie kobiet obejmujących również rodzące z porodem sn w wywiadzie 
(co jest istotne, gdyż przebyty poród drogami natury jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko pęknięcia macicy), otrzymali Flamm i wsp. 
Są jednak również opracowania, które wykazują zwiększone ryzyko pęknięcia macicy w przypadku próby porodu (TOL) dziecka ważącego 
więcej niż 4000 g. Na przykład Jastrow i wsp. stwierdzili, że ryzyko w takim porodzie zwiększa się ponad 2,5-krotnie (0R 2,6, 95% CI), zaś 
Elkousy i wsp. określili poziom tego ryzyka na 3,6% (w grupie kobiet, które nie przebyły w przeszłości porodu drogą pochwową, co jak 
wyjaśniono wyżej jest istotnym czynnikiem modyfikującym ryzyko). Wart podkreślenia jest fakt, że we wszystkich cytowanych badaniach 
posługiwano się rzeczywistą masą urodzeniową noworodków, nie zaś szacowaną masą płodu (EFW), której ocena w III trymestrze ciąży  
zakłada duży margines błędu.
Czy zatem przewidywana makrosomia płodu jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do podjęcia próby porodu?
Odpowiedź brzmi NIE. ACOG w swoich rekomendacjach mówi jasno, iż podejrzewana makrosomia płodu sama w sobie nie powinna 
wykluczać próby porodu. Na podobnym stanowisku stoi SOGC w rekomendacjach z roku 2018. RCOG również nie umieszcza makro-
somii na liście bezwzględnych przeciwwskazań do VBAC, zalecając jednak ostrożność przy rozważaniu porodu drogami natury w takich 
okolicznościach i podkreślając, iż w szacowaniu masy płodu nie należy kierować się wynikami USG z III trymestru ciąży.

Ciąża bliźniacza po cięciu cesarskim
Badania, w których analizowano przebieg próby porodu (TOLAC) u ciężarnych w ciąży bliźniaczej, wykazały podobne prawdopodobień-
stwo powodzenia próby porodu oraz podobnie niskie ryzyko pęknięcia macicy w bliźnie jak w przypadku porodów pojedynczych.
W związku z tym ACOG rekomenduje oferowanie próby porodu kobietom w ciąży bliźniaczej po przebytym cięciu cesarskim, pod 
warunkiem braku innych niż stan po cięciu przeciwwskazań do porodu naturalnego.
Również SOGC nie uznaje ciąży wielopłodowej za przeciwwskazanie do VBAC. Najostrożniejszy w swoich rekomendacjach jest RCOG, 

który ogranicza się do przytoczenia wyników badań w tym temacie oraz zalecenia ostrożności w takich okolicznościach.

Ciąża po 40. tygodniu
Nierzadko kobiety ciężarne po cięciu cesarskim otrzymują informację, iż z racji takiego stanu  nie mogą oczekiwać na samoistny poród 
dłużej niż do ukończenia 40. tygodnia ciąży. Dalsze postępowanie przy takim zaleceniu zakłada albo indukcję porodu (w ośrodkach 
bardziej wspierających VBAC), albo powtórne cięcie cesarskie „na zimno”. Czy rzeczywiście VBAC po terminie jest niemożliwy lub nie-
bezpieczny?
Podobnie jak w przypadku makrosomii płodu, wyniki badań naukowych w tym temacie są niewystarczające i w wielu aspektach niejed-
noznaczne. Kwestią potwierdzoną wieloma badaniami, co do której nie ma w zasadzie wątpliwości, jest to, iż po 40. tygodniu ciąży staty-
stycznie maleją szanse na próbę porodu zakończoną VBAC (75% przed 40 Hbd vs 66,5% po 40 Hbd – statystyka zaczerpnięta z badania 
Zelop i wsp. Warto też zwrócić uwagę, iż postępowanie alternatywne, czyli indukcja porodu przed 40. tygodniem ciąży w cytowanym 
badaniu związana była z takim samym zmniejszeniem szans na VBAC – odsetek powodzenia porodów indukowanych przed lub w 40. 
Hbd wynosił 66,5%).
Niespójne są natomiast wyniki badań dotyczące wpływu wieku ciążowego na ryzyko pęknięcia macicy. Jedno z badań wykazało zwiększo-
ne ryzyko pęknięcia macicy po 40. tygodniu ciąży, jednak inne prace, w tym największe badanie oceniające ten czynnik, nie potwierdziły 
takiej korelacji.
Dlatego też zarówno ACOG, jak i SOGC nie uznają stanu „po terminie”  porodu za przeciwwskazanie do podjęcia przez kobietę próby 
porodu (TOLAC).
RCOG również nie traktuje ciąży po 40. tygodniu za przeciwwskazanie do VBAC, jednakże w swoich rekomendacjach podnosi ważną 
kwestię – wzrostu ryzyka niewyjaśnionego zgonu płodu u kobiet po przebytym cięciu cesarskim. Kilka dużych liczebnie badań wykazało 
wzrost takiego ryzyka w porównaniu z ciężarnymi bez cc w wywiadzie począwszy od 34. tygodnia ciąży. Od 39. tygodnia ciąży ryzyko to 
jest dwukrotnie wyższe u kobiet po cięciu cesarskim (ryzyko bezwzględne 0,11% u kobiet po cc vs 0,05% u kobiet bez cc w wywiadzie).
Dlatego też RCOG rekomenduje, aby kobiety planujące VBAC, u których poród nie rozpoczął się samoistnie do 41. + 0 Hbd, odbyły kon-
sultację ze starszym rangą położnikiem, celem oceny sytuacji położniczej oraz omówienia ryzyka i korzyści związanych z dalszym ocze-
kiwaniem na poród samoistny, indukcją porodu i powtórnym planowym cięciem cesarskim, a następnie preferencji kobiety odnośnie 
rozwiązania ciąży. W praktyce może to oznaczać następującą sytuację: ustalenie potencjalnego terminu planowego cięcia cesarskiego 
na 41 + 3 Hbd, z założeniem, że jeśli w tym dniu warunki położnicze (m.in. ocena dojrzałości szyjki macicy) będą korzystne dla indukcji 

porodu, cięcie zostanie zamienione na indukowaną próbę porodu drogami natury.

Kontrowersyjna indukcja
Indukcja porodu po przebytym cięciu cesarskim jest wciąż przedmiotem dyskusji w środowisku położniczym. Część ośrodków w kraju i za 
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Badanie Poród samoistny Indukcja

Metaanaliza Agency
for Healthcare Research

and Quality

Odsetek prób porodów zakoń-
czonych VBAC

74,00%
(jest to całkowity odsetek VBAC obejmujący 

zarówno porody samoistne, jak
i stymulowane i indukowane)

63,00%

Odsetek pęknięć macicy

0,47%
(jest to całkowity odsetek pęknięć macicy 

obejmujący zarówno porody samoistne, jak 
i stymulowane i indukowane)

1,20%

Badanie NICHD

Odsetek prób porodów zakoń-
czonych VBAC

80,60% 67,40%

Odsetek pęknięć macicy 0,36% 1,02%

Australijskie
badanie populacyjne

Odsetek prób porodów zakoń-
czonych VBAC.

52,60% 51,40%

Odsetek pęknięć macicy 0,15% 0,68%

Badanie kliniczno-kontrolne UK 
Obstetrics Surveillance System

Odsetek pęknięć macicy 0,13% 0,36%

 Źródło: rekomendacje VBAC Green-top Guidlines RCOG 2015

granicą dopuszcza i praktykuje wywoływanie porodu u kobiet z cc w wywiadzie, cześć zaś kategorycznie mówi „nie” indukcji w takiej sytuacji. 
Poszczególne ośrodki na świecie różnią się także stosowanymi u kobiet po cięciu metodami indukcji porodu.
Większość badań wykazuje, że indukcja porodu po cięciu cesarskim jest czynnikiem zmniejszającym szanse na VBAC oraz zwiększającym ry-
zyko pęknięcia macicy. Poniższe tabele przedstawiają szczegółowo wpływ indukcji porodu na szanse i ryzyko związane z próbą porodu (TOL).
Jak wspomniano, ośrodki położnicze w różnych krajach różnią się między sobą w kwestii metod indukcji porodu po cięciu cesarskim. 
Eksperci RCOG i ACOG w zaleceniach z roku 2015 i 2017 dopuszczają stosowanie zarówno oksytocyny, jak i prostaglandyn w celu 
indukcji porodu u kobiet po cięciu cesarskim, pod warunkiem omówienia z pacjentką szans i ryzyka związanego z tymi procedurami 
i uzyskania jej świadomej zgody. Zalecenia PTG z roku 2008 natomiast wykluczają stosowanie prostaglandyn w celu indukcji porodu 
żywego płodu u kobiet z blizną po cięciu cesarskim. Stąd też w Polsce w przypadku stanów po cc preparaty z prostaglandynami są 
niezwykle rzadko używane, chętniej zaś stosowana jest preindukcja porodu cewnikiem Foleya (metoda uważana za bezpieczną u kobiet 
z cc w wywiadzie) i indukcja oksytocyną. W Wielkiej Brytanii czy też Norwegii z kolei to właśnie preparaty z prostaglandynami są dużo 
bardziej rozpowszechnione.

Znieczulenie zewnątrzoponowe
O ile możliwość stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego u kobiet rodzących po cięciu cesarskim jest oczywistością w większości 
ośrodków położniczych w krajach rozwiniętych poza Polską, w naszym kraju jest wciąż wiele miejsc, gdzie kobietom odmawia się po-
dania znieczulenia ze względu na stan po cięciu cesarskim. Tymczasem aktualne rekomendacje RCOG i ACOG dopuszczają możliwość 
zewnątrzoponowego znieczulenie porodu u kobiety rodzącej po cięciu cesarskim.
Eksperci ACOG, powołując się na kilka dobrej jakości prac, twierdzą, iż brak jest na dzień dzisiejszy dowodów sugerujących negatywny 
wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na prawdopodobieństwo powodzenia TOL. Co więcej, można znaleźć prace, których wyniki 
wskazują na pozytywny wpływ znieczulenia na powodzenie próby porodu. Choć są także badania, których wnioski są przeciwne. Wątpli-
wości dotyczą jednak w większej mierze wpływu stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego na skuteczność wykrywania zagrażające-
go pęknięcia macicy. Boyle uważa, że analgezja regionalna maskuje ból lub wrażliwość pękniętej macicy, co może utrudniać postawienie 
wczesnej diagnozy. Ze stanowiskiem tym nie zgadzają się eksperci ACOG, którzy zwracają uwagę na fakt, iż najczęstszym symptomem 
pęknięcia macicy są zaburzenia tętna płodu, których zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego nie maskuje. Z kolei grono eksper-
tów brytyjskich podkreśla, iż zwiększone zapotrzebowanie na terapię przeciwbólową, w szczególności konieczność dokładania kolejnych 
dawek znieczulenia, może być sygnałem zwiastującym zagrożenie pęknięciem macicy, dlatego powinno wzbudzić czujność.

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 
7-8/2014
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OPINIE
PRAWNE

Pismo do MZ w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą
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OPINIE
PRAWNE

Odpowiedz z MZ w sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą
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OPINIE
PRAWNE

Opinia prawna 
w sprawie dokumentów składanych w postępowaniu 
konkursowym na niektóre stanowiska kierownicze 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190), dalej u.d.l., stanowi, że 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko:
    1) kierownika;
    2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;
    3) ordynatora;
    4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;
    5) pielęgniarki oddziałowej.
 W oparciu o przepis art. 49 ust. 8 u.d.l. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. 
U. z 2018r., poz. 393). Rozporządzenie określa: 
    1) sposób przeprowadzania konkursu,
    2) skład oraz tryb i warunki powoływania i odwoływania komisji konkursowej,
    3) ramowy regulamin przeprowadzania konkursu.
 Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
    1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
    2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, 
z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
    3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
    4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
   5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie 
może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić 
oryginały dokumentów;
    6) w przypadku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika - informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego 
opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
    7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 Jak wynika z treści § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, kandydaci mają obowiązek przedłożenia dokumentów stwierdzających 
kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie 
prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo. Przepisy rozporządzenia dopuszczają złożenie przez kandydata kopii 
dalszych innych dokumentów, w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. 

 Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2291 ze zm.) notariusz po-
świadcza:
    1) własnoręczność podpisu;
    2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
    3) datę okazania dokumentu;
    4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 W myśl art. 2 § 2 ustawy Prawo o notariacie, czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają cha-
rakter dokumentu urzędowego. Powyższe oznacza, że odpisy dokumentów poświadczone przez notariusza odpowiadają dokumentom 
oryginalnym i są na równi z nimi traktowane. 

 W związku z powyższym, osoba która składa swoją aplikację w konkursie na stanowisko wskazane w art. 49 ust. 1 u.d.l., 
w celu wypełnienia wymogu § 12 ust. 1 pkt 2 może składać dokumenty opisane w tym przepisie, jedynie w oryginale bądź poświad-
czone notarialnie na prawach oryginału.

Radca Prawny
Iwona Choromańska
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OPINIE
PRAWNE

Opinia w sprawie umorzenia spłaty składki członkowskiej
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KOMUNIKATY
Zaproszenie do korzystania

z biblioteki  internetowej IBUK

 Serdecznie zapraszamy do korzystania z biblioteki elektronicznej IBUK- libra. Wszelkie informacje oraz kody dostępu otrzyma-
ją Państwo w Okręgowej Izbie i Pielęgniarek i Położnych w Łomży pod nr tel. (86) 216 47 13 lub osobiście w Izbie ul. Szosa Zambrow-
ska 1/19, pok. 118 (budynek Pogotowia). Wniosek do otrzymania prawa dostępu do IBUK – libra dostępny jest na tronie internetowej 
OIPIP Łomża (zakładka - Do pobrania).

Przewodnicząca OIPiP
Izabela Metelska

KOMUNIKAT SKARBNIKA
 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  (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 916) 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 egzeku-
cyjnym 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 rok 2019r wynosi 38.03zł/gr.

 Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2018.2190t.j) art. 105 ust 1 opłata za wpis do 
rejestru wynosi:
    1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłasza-
nego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku 
praktyki zawodowej opłata 98 zł.  na podstawie art. 105 ust 2 opłata za zmianę wpisu do rejestru wynosi  49.00 zł.

 Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2018.2190t.j) art. 105 ust 1 opłata za wpis do 
rejestru wynosi:
Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.123 ze zm.) art. 76 ust 5 wpis do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie:
Wysokość opłaty, 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 Rzeczy-
pospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego  wy-
nosi: 292 zł

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PRAKTYKI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROKU 2019

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
W ROKU 2019 r

Skarbnik
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w  Łomży



BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Nr 63/2019 35

POEZJA

Nim zamilkną dzwony
 
Jeszcze dzisiaj biją dzwony 
płacz żałosny płacz strwożony 
męka Pańska coraz bliżej 
oczy Syna coraz wyżej 
wypatrują Ojca. 
 
Jeszcze dzisiaj dzwony płaczą 
z żalem gorzkim i rozpaczą 
wkrótce siądą do wieczerzy 
jeden nie zmówi pacierzy 
tylko zdradzi. 

Pieśń paschalna
 
Nie Kalwaria, nie Golgota, 
ale chmura szczerozłota 
i wiatr skory; 
 
nie noc i cierń, ale słońce 
i blaski się wplatające 
w kędziory. 
 
Na tej szczerozłotej chmurze 
fruniesz - zwycięski - ku górze, 
"Sprawca zachwytów"; 
 
lśni marszczona wiatrem szata, 
a z szaty na Polskę spada 
woń hiacyntów. 
 
Za te cuda oczywiste 
jakże ja Cię uczczę, Chryste? 
Wierszem chyba. 
 
Lecz patrząc na Twoją chwałę, 
stanąłem i oniemiałem, 
jak ryba. 
 
Bo trudno ziemskim inkaustem 
sprawy opisać przepastne: 
wiatr i złoto - 
 
chyba tylko oczy zadrzeć, 
zasłuchać się i zapatrzeć 
w szum odlotu. 
 
Spójrzcie: nad Wieżą Mariacką! 
Spójrzcie: już mały jak cacko leci. 
 
Wirują złociste koła. 
Zieleń gra. Purpura woła. 
RESURREXIT.

Konstanty Ildefons Gałczyński 
1948

 
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej 
łąki, 
Na której pierwsze jaskry żółcieją 
i mlecze. 
Pośród wierzb po kamieniach wąska 
struga ciecze, 
A pod niebem wysoko śpiewają 
skowronki. 
 
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 
Droga, którą co święto szli ludzie ze 
śpiewką, 
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 
Z wielkanocną w przebitej dłoni 
chorągiewką. 
 
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy 
złociste, 
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!". 
 
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 
A Chrystus się pochylił nad klęczącym 
ciałem 
I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej 
nie płaczą, 
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś 

zmartwychwstałem."

Jan Lechoń

Chrystus 
 
Przejść długim płaczem zapomnianych 
ścieżek 
przez puste, krwawe wydmy słów 
i szorstkich spotkań 
spłynąć wykwitem płatków zmiodniałych 
na wiosnę 
jak cisza biała, gęsta, miękką wonią 
słodka. 
Przejść... gromnicami drzew odprawić 
święta, 
krzyżami wonnych dni zasadzić puste 
drogi, 
O łukach nieba, brudnych przechodniach 
pamiętać, 
być przyjacielem smutnych i najcichszym 
bogiem. 
I siać niepokój sumień w oczy - brudne 
szyby 
na pośmiewisko i na kłamstwa wieków. 
Przez drogi cierpkie, dalekie i gorzkie 
po coś tu do nas przyszedł, boże czy 
człowieku? 
I w końcu 
kłamstwem rozcięli przymknięte powieki, 
pękł kobalt nieba szorstkim poszumem 
błyskawic, 
niebo spłynęło szybkim w horyzont 
odbiegłem 
kroplami sinymi mleka ciszę zadławić. 
Zastygła wolno krew na zwiędłych 
kartach księgi, 
przechodzą bose nogi w pyle, jak co dzień 
i kiedy konasz co dnia na krzyżach 
przydrożnych, 
minę cię nieobaczny, zmęczony 
przechodzień.

Krzysztof Kamil Baczyński

Jeszcze dzisiaj mówią dzwony 
jak zostanie upodlony 
Bóg w ciele człowieka 
jaka kaźń i śmierć Go czeka 
nim duchem powstanie. 
 
Jutro zamilkną już dzwony 
świat zostanie pogrążony 
w głuchej ciszy i żałobie 
staną warty przy grobie 
i wnet zasną. 

 
Znów obudzą ich dzwony 
śpiew radosny śpiew natchniony 
odkupieniem win śmiertelnych 
zatrzaśnięciem wrót piekielnych 
powrotem do Ojca. 
 
Nim zamilkną 
coraz ciszej biją dzwony 
coraz słabiej biją 
ludzkie serca.

Krzysztof Kamil Baczyński
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SKŁADNIKI:

• 1 op. mrożonego mielonego szpinaku
• 3 serki Almette (białe) z Piątnicy lub 

Philadelphia
• 4 duże lub 5 małych jajek
• 1 czubata łyżka mąki
• łosoś wędzony w plastrach 4x100g
• 1 ząbek czosnku
•  sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:

Szpinak dusimy na patelni na małym ogniu, aż od-
paruje woda – ok. 40-50 minut (jeśli rozmrozimy 
go wcześniej – to krócej). Dodajemy wyciśnięty 
czosnek i przyprawiamy. Ubijamy pianę z białek 
i rozgrzewamy piekarnik do 180ºC. Po wysty-
gnięciu szpinaku dodajemy do niego mąkę, żółtka 
i mieszamy. Delikatnie dodajemy po trochu ubitą 
pianę z białek. Masę należy teraz rozprowadzić 
na dużej blasze wyłożonej pergaminem (blacha 
na cały piekarnik). Pieczemy w temp. 180ºC ok. 
15 minut. Po ostudzeniu, wyjmujemy razem z pa-
pierem. Rozsmarowujemy na całej powierzchni 
serki i układamy łososia. Zwijamy roladę. Najle-
piej ją przekroić i wyjdą dwie. Zawijamy w folię 
stretchową  i wkładamy do lodówki.

Jest to przepis podstawowy – aby roladki były 
ciekawsze możemy dodać do serka np. tarty 
chrzan (polecam), czosnek, koperek, ugotowane 
na twardo i pokruszone żółtka jajek czy zastąpić 
część łososia suszonymi pomidorami.

Pyszna, staropolska zupa. Jeśli miałabym stwo-
rzyć osobisty ranking ulubionych zup, żurek 
byłby w pierwszej trójce. Ubóstwiam jego lekko 
kwaskowy, czosnkowo-majerankowy smak. Naj-
częściej jemy go w okolicach Wielkanocy, ale ja 
podaję go nie tylko od święta. Często żurek stano-
wi u mnie danie główne – pełen kiełbasy i boczku 
jest bardzo syty. Zawsze z gotowanym jajkiem 
– nie wyobrażam sobie inaczej. Żurek w zależno-
ści od upodobania możemy zrobić z samą białą 
kiełbasą lub tak jak w przepisie dodając trochę 
wędzonej.

Roladki szpinakowe z łososiem to nie tylko ele-
gancka przystawka, ale także świetny pomysł na 
kolację. Robi się ją bardzo prosto, a w zamian do-
stajemy dużą porcję pyszności. Szpinak świetnie 
łączy się z serkiem i łososiem – spróbujcie sami

Różowe jajka w sosie jogurtowo 
koperkowym:

• ok. 5-6 jajek
• koncentrat buraczany lub koncentrat 

barszczu w butelce
• 6-7 łyżek jogurtu naturalnego
• 2-3 łyżki dobrej jakości majonezu 

z prostym składem
• 1 mały pęczek koperku
• 1 łyżeczka soku wyciśniętego z cytryny
• szczypta soli i pieprzu
• do przybrania: plasterki rzodkiewki
• do przybrania: rzeżucha

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Zaczynamy od ugotowania jajek na twardo. Po 
ugotowaniu moczymy je w zimnej wodzie do wy-
studzenia, aby łatwiej się obierały. Obieramy je ze 
skorupek i zalewamy koncentratem buraczanym 
/ barszczem – im dłużej będą się w nim moczyć, 
tym bardziej intensywny kolor uzyskamy – naj-
lepiej moczyć je kilka godzin lub całą noc. Jogurt 
mieszamy z majonezem, sokiem z cytryny, posie-
kanym koperkiem  oraz szczyptą soli i pieprzu. 
Wykładamy sos na talerz. Wyjęte z koncentratu 
jajka wycieramy i kroimy na połówki. Układamy 
na sosie. Ozdabiamy rzeżuchą i rzodkiewką.

Uwaga: Jajka układamy na sosie przed podaniem 
– gdy zostawimy je tak np. na noc, sos może za-
farbować.

Bulion
•   25 dag białej kiełbasy
•   10 dag chudego, wędzonego boczku
•   15 dag wędzonej kiełbasy
•    włoszczyzna (marchewki, pietruszka,

             kawałek pora, kawałek selera, mała 
            cebulka)

•   kilka ziaren pieprzu
•   kilka ziaren ziela angielskiego
•   1 listek laurowy
•   kilka suszonych grzybów

ŻUREK:
•    ok. 1/2 litra domowego zakwasu na żurek
•    1 cebula
•    2-3 ząbki czosnku
•    2 łyżki majeranku
•    1 łyżeczka tymianku
•    1 łyżeczka mielonego kminku
•    1-2 łyżeczki chrzanu
•    ok. 50 ml – 100 ml śmietany 30%
•    2 łyżki mąki
•    4 jajka ugotowane na twardo
•    natka pietruszki
•    sól, pieprz
• 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Domowy zakwas (przepis tu) nastawiamy co 
najmniej 3 dni przed planowanym gotowaniem 
żurku. Białą kiełbasę, boczek, obraną włoszczy-
znę zalewamy 2 litrami zimnej wody. Wrzucamy 
suszone grzyby, ziarna pieprzu i ziela angiel-
skiego oraz dodajemy liść laurowy. Gotujemy ok. 
godziny na małym ogniu. Po tym czasie bulion 
solimy oraz przecedzamy – z wywaru będziemy 
potrzebować białej kiełbasy, boczku i grzybów.
Wędzoną kiełbasę kroimy na plasterki i wrzuca-
my na gorącą suchą patelnię. Gdy się smaży do-
dajemy do niej: pokrojoną bardzo drobno cebulę, 
pokrojoną na plasterki ugotowaną białą kiełbasę 
z wywaru oraz boczek i grzyby pokrojone w kost-
kę. Całość smażymy aż kiełbasy i boczek się za-
rumienią. Podsmażone, wrzucamy z powrotem 
do odcedzonego bulionu. Następnie do bulionu 
dodajemy zakwas (przed wlaniem mieszamy). 
Jego ilość będzie zależała od naszych upodobań 
– czy lubimy żurek bardziej czy mniej kwaśny, ale 
zwyczajowo będzie to ok. pół litra. Żurek przy-
prawiamy majerankiem, kminkiem, tymiankiem, 
chrzanem oraz obficie solą i pieprzem. 2-3 ząb-
ki czosnku kroimy drobno lub wyciskamy przez 
praskę i dodajemy do zupy. Chwilę gotujemy, aż 
smaki przegryzą się. Na samym końcu zabielamy 
zupę śmietaną wymieszaną z mąką (mąkę można 

ROLADKA 
SZPINAKOWA

RÓŻOWE JAJKA
W SOSIE 
JOGURTOWO-KOPERKOWYM

DOMOWY ŻUREK
NA ZAKWASIE

pominąć) i kilkoma łyżkami płynu z żurku. Posy-
pujemy natką pietruszki. Przed podaniem do każ-
dej miseczki wrzucamy pokrojone w ósemki jaj-
ko na twardo. Zupę możemy podawać dodatkowo 
z ciemnym pieczywem/grzankami lub ugotować 
w niej pokrojone ziemniaki, które dodatkowo za-
gęszczą żurek. Ja lubię także dodawać do żurku 2 
drobno pokrojone kromki razowego chlebamałe 
kwadraciki ok.3-4 cm. Na każdy kwadracik na-
łożyć farsz i zlepić na trójkąt. Zawinąć na palec 
i zlepić rogi..

Różowe jajka w sosie jogurtowo-koperkowym 
to prosta przystawka na wielkanocny stół. In-
tensywny, różowy kolor zapewnia jajkom długie 
leżakowanie w koncentracie soku z buraka lub 
barszczu. Takie kolorowe jaja pięknie się prezen-
tują i moim zdaniem smakują znacznie lepiej niż 
te z samym majonezem. Poza tym ich wiosenne, 
pisankowe barwy są bardzo optymistyczne i ra-
dosne. Oprócz Wielkanocy możemy je także ser-
wować po prostu na śniadanie – będzie pysznie.

JAK PRZYGOTOWAĆ I SPĘDZIĆ WIELKANOC
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SKŁADNIKI:

• 500 g białego, zmielonego sera
• 180 g cukru pudru
• 2 żółtka jajek
• 1 laska wanilii
• skórka otarta z jednej pomarańczy
• skórka otarta z jednej cytryny
• 1-2 łyżki rumu (można pominąć jeśli deser 

jest dla dzieci)
• 4 łyżeczki nutelli
• bakalie (przede wszystkim orzechy 

i kandyzowane skórki)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Jajka należy umyć i sparzyć na chwilę we wrząt-
ku. Oddzielić białka (nie będą potrzebne), a żółt-
ka dokładnie ucieramy mikserem na puszystą 
masę, a następnie łączymy z serem i cukrem 
pudrem. Nożem, przecinamy wzdłuż laskę wa-
nilii. Wyskrobujemy ziarenka i dodajemy do 
masy. Wlewamy rum i ucieramy. Ścieramy skór-
kę z pomarańczy i cytryny – dodajemy do masy 
wraz z rozdrobnionymi bakaliami. Przekładamy 
pół ilości paschy do innego naczynia i mieszamy 
z 4 łyżeczkami nutelli. Nakładamy do niewielkich 
przezroczystych szklanek – na dno paschę czeko-
ladową, a na górze paschę waniliową. Ozdabiamy 
bakaliami i chłodzimy deser w lodówce.

SKŁADNIKI:

• 5 jajek ugotowanych na twardo
• 8 dużych ogórków konserwowych (ok. 100 g)

CIASTO PÓŁKRUCHE NA MAZUREK:

• 2 czubate szklanki mąki (300 g)
• 1 kostka do pieczenia Kasia (250 g)
• 1/2 szklanki cukru pudru (70 g)
• 3 żółtka
• 1-2 łyżki kwaśnej, gęstej śmietany
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

MASA CZEKOLADOWA:

• 1/2 szklanki mleka (125 ml)
• 1/2 szklanki białego cukru (90 g)
• 1 czubata łyżka gorzkiego kakao
• 120 g masła (3/5 kostki)
• 1 i 3/4 szklanki mleka w proszku (200 g)
• dodatkowo: bakalie do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Ciasto: Mąkę wymieszaną z cukrem pudrem 
i proszkiem do pieczenia należy posiekać nożem 
z Kasią. Dodajemy żółtka, śmietanę i szybko za-
gniatamy jednolite ciasto. Jeśli istnieje potrzeba 
dodajemy tyle mąki, aby ciasto nie lepiło się. 
Wstawiamy na 30 minut do lodówki. Po tym 
czasie ciasto dzielimy na dwie części – mniejszą 
i większą. Większy kawałek wałkujemy pomię-
dzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia na 
grubość ok. 1-2 cm. Z mniejszego kawałka formu-
jemy wałek o grubości 2-3 cm i układamy na brze-
gach (można zrobić też ozdobne, skręcane brzegi). 
Nakłuwamy mazurka w kilku miejscach widelcem 
i wstawiamy do nagrzanego do 190°C piekarnika 
na 20 minut.

Masa: W rondelku rozpuszczamy cukier, masło, 
mleko i kakao. Odstawiamy masę do lekkiego 
ostudzenia. Do jeszcze ciepłej masy dodajemy 
przesiane przez sito mleko w proszku i intensyw-
nie mieszamy. Ciepłą masę wlewamy na upieczony 
spód. Zostawiamy do ostudzenia, dekorujemy po-
łówkami orzechów lub np. płatkami migdałowymi 
i żurawiną. Mazurek czekoladowy wstawiamy na 
kilka godzin do lodówki by całkowicie stężał.

SZUBA – ŚLEDŹ POD PIERZYNKĄ:

• 2-3 ugotowane średnie buraki
• 3-4 ugotowane jajka na twardo
• 3 ugotowane marchewki
• 1 średnia cebula
• 2-3 ugotowane średnie ziemniaki
• 4 płaty śledzi w słonej zalewie
• mleko
• olej
• majonez
• sól

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Śledzie opłukujemy kilkukrotnie w zimnej wo-
dzie. Zalewamy mlekiem i zostawiamy na około 
3 godziny. Opłukujemy je z mleka, kroimy w kost-
kę i zalewamy olejem na następne pół godziny. 
Kroimy w drobną kostkę cebulę. Odcedzamy 
śledzie, mieszamy z cebulą i wykładamy na dno 
szklanego naczynia. Smarujemy cienką warstwą 
majonezu. Na tarce jarzynowej trzemy ugotowa-
ne ziemniaki. Rozkładamy je równomiernie, soli-
my i smarujemy kolejną warstwą majonezu. Na 
tarce trzemy buraki i podobnie: solimy i nakła-
damy majonez. Następnie ścieramy marchewki 
i ponownie solimy i smarujemy majonezem. Na 
sam koniec ścieramy ugotowane jajka. Przecho-
wujemy w lodówce – szuba (śledź pod pierzyn-
ką) musi się porządnie schłodzić przed podaniem

Samo słowo “Pascha” oznacza Wielkanoc. Jest to 
również  tradycyjny deser serowy z bakaliami po-
dawany właśnie na Wielkanoc w Rosji i na Ukra-
inie, a także w wielu polskich domach. To bardzo 
piękny zwyczaj przygotowywać co roku deser, 
który kojarzy nam się wyłącznie z jednym dniem. 
Samo przygotowanie paschy jest dość pracochłon-
ne, ponieważ prawdziwą robi się tylko z własno-
ręcznie przygotowanego sera, a dokładne odsą-
czenie serwatki może trwać nawet dwa dni. Dziś 
proponuję Wam kultywowanie wschodniej trady-
cji i paschę, którą zrobimy w zaledwie 15 minut.

Sos tatarski to sos majonezowy, który kojarzy mi 
się z każdymi Świętami. Doskonale pasuje do jajek 
i pieczeni wielkanocnych, ale także do ryb, pieczo-
nych pierogów oraz kulebiaków bożonarodzenio-
wych. Zazwyczaj go kupujemy – choć zrobienie 
domowego jest bardzo proste, a otrzymany w ten 
sposób sos jest znacznie smaczniejszy (ilość do-
datków w sosie kupnym jest znikoma!). Najlepiej 
użyć do niego własnego wyrobu majonezu, ogór-
ków lub grzybków – choć te gotowe także świet-
nie się sprawdzą. Polecam przygotowanie domo-
wej wersji sosu tatarskiego na najbliższe Święta. 
Składniki na dość sporą, rodzinną porcję.

Nie w każdym domu istnieje tradycja pieczenia 
mazurków na Wielkanoc. Ten jest wyjątkowy 
i mam nadzieję, że zachęci tych, którzy ich nie ro-
bią. Mazurek czekoladowy ma pyszną masę z mle-
ka w proszku i jest na cieście półkruchym – dzięki 
czemu nie jest suchy i twardy, a delikatny i wilgot-
ny. Przechowywany w chłodnym miejscu może 
stać nawet do ok. tygodnia, dlatego bez problemu 
można przyrządzić go wcześniej. Ten nie dotrwał 
do Świąt – jutro robię go ponownie, bo wyjątkowo 
nam smakował.

Szuba – śledź pod pierzynką – to najlepsza sałatka 
śledziowa jaką wymyślono. Delikatne, namoczone 
w mleku śledzie wspaniale kontrastują z soczy-
stymi burakami, marchwią i jajkami. Przysmak 
pochodzi z kresów, a mi towarzyszy od dziecka 
– mama przygotowuje śledzia pod pierzynką na 
każde Święta. Jest to rodzaj sałatki warstwowej, 
dlatego będzie ona najpiękniej prezentować się 
w przezroczystym naczyniu.

PASCHA 
BŁYSKAWICZNA

SOS TATARSKI

MAZUREK 
Z CZEKOLADĄ SAŁATKA 

ŚLEDZIOWA
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SKŁADNIKI:

• 6 – 7 jajek ekologicznych
• 2 duże łyżki majonezu light
• pół pęczka liści bazylii
• kilka kropel soku z cytryny
• sól morska
• świeżo mielony pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Jajka gotujemy na twardo. Płuczemy pod zimną 
wodą i obieramy ze skorupek. Kroimy na pół 
i wyjmujemy żółtka. Do żółtek dodajemy umyte 
listki świeżej bazylii, majonez, sok z cytryny i do-
prawiamy odrobiną soli. Blendujemy lub miksu-
jemy malakserem na gładką masę. Za pomocą 
łyżeczki lub rękawa cukierniczego nakładamy 
pastę do wydrążonych wcześniej białek. Ukła-
damy na talerzu z wgłębieniami do jajek lub na 
ulubionej sałacie. Ozdabiamy listkami bazylii. 
Jeśli lubimy możemy posypać świeżo zmielonym 
pieprzem. Możemy od razu podawać.

PASZTET DROBIOWY – PIERWSZA WARSTWA:

• 500 g piersi z kurczaka (1 duża, podwójna 
pierś)

• 1 cebula
• 1 ząbek czosnku
• 2 łyżki masła
• 1 liść laurowy
• 70 ml białego, wytrawnego wina
• 100 ml śmietany 18%
• 1 jajko
• 1 namoczona w mleku bułka kajzerka
• sól morska, świeżo mielony pieprz

PASZTET DROBIOWY – DRUGA WARSTWA:

• 400 g wątróbek drobiowych (użyłam 
indyczych)

• 2 łyżki oleju
• 1 cebula
• 100 ml białego, wytrawnego wina
• 50 ml koniaku
• 100 ml śmietany kremówki 30%
• 1 łyżeczka suszonego majeranku
• 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
• sól morska świeżo mielony pieprz
• dodatkowo: garść pistacji, wędzony boczek 

do obłożenia pasztetu (ok. 150-200 g)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:

Pierwsza warstwa: Kurczaka myjemy, kroimy 
w kostkę, a następnie solimy i pieprzymy. Cebulę 
obieramy i kroimy w kostkę lub półplasterki. Na pa-
telni rozgrzewamy masło i podsmażamy cebulę. Gdy 
będzie szklista, dodajemy wyciśnięty ząbek czosnku 
i kurczaka. Podsmażamy 2-3 minuty mieszając. Wle-
wamy wino, dorzucamy liść laurowy, nakrywamy 
pokrywką i dusimy przez kolejne 2-3 minuty. Kur-
czak powinien całkowicie zmienić kolor. Wówczas 
zestawiamy patelnię z ognia, dodajemy do kurczaka 
śmietanę 18%, delikatnie solimy, pieprzymy, miesza-
my i odstawiamy do ostudzenia. Nakrywamy danie 
i wstawiamy na kilka godzin lub całą noc do lodówki 
(jeśli jest zimno możemy wynieść na balkon). Skład-
niki przez ten czas się przegryzą.

SKŁADNIKI

• 250 g masła lub margaryny
• 1 szklanka cukru
• 6 jajek
• 1 szklanka mąki pszennej
• 1 szklanka mąki ziemniaczanej
• 3 łyżeczki proszku do pieczenia
• cukier wanilinowy
• 2 kieliszki wódki
• 2 czekolady deserowe

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Rozdzielamy żółtka od białek. Z białek ubijamy 
pianę na sztywno. Masło rozpuszczamy w ron-
delku i odstawiamy do przestudzenia. Ucieramy 
żółtka z cukrem i cukrem wanilinowym na pu-
szystą masę. Stopniowo dodajemy przestudzone 
masło. Dodajemy mąki zmieszane z proszkiem 
do pieczenia, a na końcu wódkę. Miksujemy. Te-
raz delikatnie należy dodać pianę i mieszać łyżką. 
Ciasto wlewamy do specjalnej formy do gotowa-
nia ciast.  Formę wstawiamy do gotującej wody, 
tak aby woda do połowy zakrywała formę. Gotu-
jemy pod przykryciem ok. 1,5 godziny. Gdy babka 
przestygnie rozpuszczamy w mikrofalówce lub 
na parze dwie czekolady z łyżką masła i dokład-
nie smarujemy nimi ciasto.

Faszerowane jajka to obowiązkowa pozycja na 
wielkanocnym śniadaniu. Można faszerować je na 
tysiąc sposobów, ale mój ulubiony jest wyjątkowo 
prosty. Sprowadza się tylko do… żółtek, majonezu 
i listków świeżej bazylii. Jajka bazyliowe są bardzo 
lekkie i do tego błyskawicznie się je robi. Można 
przygotować je na ostatnią chwilę. Mimo swej pro-
stoty w ostatnią Wielkanoc zniknęły jako pierw-
sze. Robię je także bez okazji.

Pasztet drobiowy jest znacznie mniej tłusty od 
tradycyjnego pasztetu, co za tym idzie jest lżejszy 
i mniej kaloryczny. Prezentuję wykwintną wer-
sję dwuwarstwową – na białym winie i koniaku 
z dodatkiem pistacji. Inspirowałam się pasztetem 
zamieszczonym w magazynie Kuchnia (12/2013), 
jednak dokonałam pewnych modyfikacji. Taki 
pasztet będzie idealny na Święta, my się nim za-
jadaliśmy (szczególnie warstwa wątróbkowa jest 
warta uwagi) jeśli zaś jesteście wierni tradycji po-
lecam pasztet z majerankiem.

SOS TATARSKI

PASZTET DROBIOWY

BABKA GOTOWANA

• 1 mały słoik marynowanych pieczarek 
(170 g po odsączeniu)

• 1 mały pęczek szczypiorku
• 6 łyżek majonezu
• 1 łyżka kwaśnej śmietany
• 1 łyżka jogurtu naturalnego
• 1 łyżka musztardy
• 1/2 łyżeczki soli
• 1/2 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu
• szczypta cukru

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Ugotowane i obrane jajka, ogórki oraz pieczar-
ki bardzo drobno kroimy lub rozdrabniamy 
w blenderze. Szczypiorek siekamy. Majonez nale-
ży rozmieszać ze śmietaną, jogurtem i musztar-
dą, a także solą, cukrem i pieprzem. Dodajemy 
sos do pozostałych składników i dokładnie mie-
szamy. Podajemy do pieczonych mięs i ryb, kana-
pek, jajek oraz słonych wypieków drożdżowych. 
Przechowujemy zamknięty w słoiku w lodówce 
do 5 dni. Najlepszy jest po kilku godzinach, gdy 
wszystkie smaki dokładnie się “przegryzą”.

Druga warstwa: Wątróbki oczyszczamy z ewen-
tualnych błon i podsmażamy na łyżce oleju przez 
minutę z każdej strony. Wlewamy koniak, nakry-
wamy pokrywką i dusimy przez minutę. Wątróbki 
zdejmujemy, kroimy na mniejsze części i zalewamy 
sosem koniakowym z patelni. Patelnię czyścimy, 
rozgrzewamy następną łyżkę oleju i podsmażamy 
pokrojoną cebulę. Zalewamy ją winem i dusimy 
minutę. Zawartość patelni wlewamy do wątróbek. 
Dodajemy także majeranek, posiekaną pietruszkę, 
śmietanę kremówkę oraz sól i pieprz. Odstawiamy 
do lodówki na kilka godzin lub całą noc.

Na drugi dzień lub po kilku godzinach chłodzenia: 
Z kurczaka wyjmujemy liść laurowy i miksujemy 
go wraz z jajkiem i bułką namoczoną w mleku 
(odciśniętą). Poszerzoną keksówkę lub żarood-
porne naczynie wykładamy plasterkami boczku 
(na dnie i bokach, mi jak widać trochę zabrakło). 
Wykładamy na boczek masę z kurczaka. Wątrób-
kę także miksujemy, a następnie dodajemy obrane 
i przepłukane pistacje. Mieszamy i wykładamy na 
warstwę z kurczaka. Przykrywamy pozostałymi 
plastrami boczku. Pieczemy ok. 50 minut w pie-
karniku rozgrzanym do 180°C. Przed wyjęciem 
z formy pasztet trzeba dobrze schłodzić
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Coraz częściej decydujemy się aby święta spędzić poza 
domem, jest to bardzo dobra okazja do spędzenia 

czasu z całą rodziną..

Dolina Charlotty k. Ustki

Primavera Spa - Jastrzębia Góra

Każde święto i dzień wolny to doskonały moment, aby więcej czasu poświęcić rodzinie. Wielkanoc to dobry czas, ponieważ często przypa-
da w okresie, kiedy można już korzystać z uroków wiosny i nieco dłużej przebywać na świeżym powietrzu. Dzieci w szkołach mają wolne 
już w Wielki Czwartek i Wielki Piątek, potem weekend i wolny Poniedziałek Wielkanocny( niektóre ze szkół ustalają też dzień wolny wtorek), 
więc warto rozważyć: czy wolny czas poświęcamy na świąteczne porządki, sprzątanie, gotowanie, czy jednak wolimy odpocząć gdzieś poza 
domem w hotelu lub pensjonacie z pełnym wyżywieniem,  razem z całą rodziną a przede wszystkim dziećmi.
 Jeśli wybierzecie tą drugą opcję, proponuję zapoznać się z poniższymi ofertami:

Spędź Wielkanoc nad morzem w wyjątkowym hotelu spa, daleko od 
zgiełku miasta, pośród lasu, nad jeziorem. Święta w Dolinie Charlotty 
to aktywny wypoczynek: wspólne malowanie pisanek, przygotowy-
wanie koszyczków i święcenie pokarmów w kaplicy Doliny Charlotty, 
warsztaty z robienia biżuterii, warsztaty decoupage, gra leśna w te-
renie, rodzinny turniej bowlingowy, zabawa w terenie: szukanie jajek 
z Zajączkiem, konkursy z nagrodami, wyścigi okrętów, łowienie pi-
sanek i wiele innych. Na dorosłych czeka także Spa Bali Hai z bogatą 
ofertą zabiegów i masaży. Dzieci do lat 5 Gratis!

Ten wielokrotnie nagradzany obiekt należy do najlepszych hoteli 
przyjaznych dzieciom. Wielkanoc w tym miejscu będzie wyjątkowa. 
W ramach pakietu pobytowego zaplanowano bardzo dużo atrakcji dla 
dzieci i dorosłych od wspólnego śniadania wielkanocnego,  świątecz-
nego ogniska z pieczonym dzikiem i grzanym winem, wielkanocne 
warsztaty kulinarne aż po turniej gry w kręgle, czy program zajęć Pri-
maLife, które zmienią Twoje zdrowie i samopoczucie (w tym nawet 
świąteczne morsowanie). Primavera Spa jest dobrym wyborem nie-
zależnie od pogody: 3 baseny kryte, w tym brodzik dla najmłodszych 
gości ze zjeżdżalniami i zabawkami wodnymi, basen relaksacyjny 

oraz basen do aqua aerobicu. Ale to nie koniec - zjeżdżania Anakonda, rwąca rzeka, bicze wodne, jacuzzi, łaźnia turecka, sauna sucha to 
kolejne atuty Parku Wodnego.  "Wisienką na torcie" będzie śmigus – dyngus – tradycyjna bitwa wodna w Parku Wodnym. Na dzieci czekają 
też Playland z konstrukcją zabawową, małpim gajem, ścianką wspinaczkową, basenem z piłeczkami, strefą malucha oraz przedszkole dla 
dzieci.  To tylko początek oferty wielkanocnej w Primavera Spa - sprawdź koniecznie szczegóły.

Hotel Szlak Bursztynowy - Jarosławiec
To idealny wybór na Wielkanoc! Dlaczego? To jeden z najlepiej oce-
nianych hoteli nad Bałtykiem. Ten butikowy obiekt  oferując przy 
bardzo wysoki standard usług gwarantuje również indywidualne po-
dejście do Gości. Bycie hotelem "przyjaznym dzieciom" nie kończy 
się tu na zapowiedziach. Liczne udogodnienia, specjalne menu dla 
dzieci, animacje i Bajkowa Kraina to tylko początek listy atutów Ho-
telu. Warto podkreślić też jego niesamowite położenie: zaledwie 150 
metrów od morza i niewiele więcej od uroczej latarni morskiej będącej 
symbolem nadmorskiego Jarosławca. Jeśli szukacie nietuzinkowego 
miejsca na rodzinną Wielkanoc, koniecznie sprawdźcie szczegóły 
oferty Hotelu Szlak Bursztynowy.
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Wielkanoc na Mazurach w Hotelu Mrągowo Resort

Hotel Lidia Darłowo

Szukając wyjątkowych miejsc na spędzenie Wielkanocy nie sposób 
przejść obojętnie obok oferty Hotelu Mrągowo Resort. Obiekt ten, 
położony w samym sercu Mazur oferuje komfortowe warunki wy-
poczynku z mnóstwem atrakcji dla całej rodziny. Na najmłodszych 
czeka basen, brodzik oraz zjeżdżalnia. Swoją energię dzieci mogą 
rozładować także podczas zabawy w Małpim Gaju. Na dzieci czekają 
też mega klocki, a także książeczki i rodzinne gry planszowe. Starsze 
dzieci z pewnością docenią możliwość skorzystania z konsoli Xbox, 
rozgrywki w tenisa stołowego czy rodzinnej zabawie na kręgielni. 
Wielkanoc w Mrągowo Resort to także dodatkowe animacje m.in. 
Aqua Zumba, zabawy i warsztaty z animatorami, bajkowe kino czy mini-disco dla dzieci. Nie zabraknie także uroczystego śniadania wielka-
nocnego, a także tradycyjnej zabawy „Śmingus Dyngus” - tym razem jednak na hotelowym basenie.

Hotel Lidia uchodzi za jeden z najlepszych hoteli dla rodzin z dziećmi 
nad morzem. Na okres Wielkanocy przygotował wyjątkową rodzinną 
ofertę. Pakiet pobytowy obejmuje sporo atrakcji: wielka wodna bitwa 
(animacja dla dzieci), wspólne malowanie jajek czy zdobienie ma-
zurków i bab wielkanocnych. Goście hotelu będą mogli też rodzinnie 
przygotować koszyczki wielkanocne, a Śniadanie świąteczne w Wiel-
ką Niedzielę i szukanie wielkanocnego Zająca będą tylko "wisienką 
na torcie". Dla najmłodszych animacje poprowadzą profesjonalni 
animatorzy. Do dyspozycji gości są dwa baseny, sala zabaw, jacuzzi 
wewnętrzne i zewnętrzne. Po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją 
możliwość bezpłatnego przedłużenia doby do 14:00

Hotel Aurora Family & SPA Międzyzdroje
Dzięki wyjątkowej ofercie wielkanocnej Hotelu Aurora w Międzyzdro-
jach można spędzić wspaniałe rodzinne święta nad samym morzem. 
W dniach 30.03-2.04 przygotowano tu całą masę atrakcji dla dzie-
ci i ich rodziców. Gościom hotelu zaserwowane zostaną uroczyste 
śniadania i kolacje świąteczne, będą też wielkanocne bufety słodko-
ści. W cenie pobytu jest też nielimitowane korzystanie ze strefy Aqua 
Wellness, w której znajduję się duży basen, mini basen dla dzieci ze 
statkiem pirackim i zjeżdżalniami, jacuzzi, sauna i łaźnia parowa. Na 
terenie hotelu działają też 2 sale zabaw dla maluchów i Bowling Club. 
Każdy dorosły otrzymuje voucher o wartości 50 zł na zabiegi w cen-
trum spa. Zaplanowano również animacje. Pobyt dzieci do lat 5 w pokoju rodziców gratis! Dodatkowo wszystkie pokoje i apartamenty 
wyposażone są w czajnik elektryczny, a w recepcji można wypożyczyć łóżeczko czy wanienkę.

Wielkanoc w Bajkowym Zakątku
Wielkanoc w Bajkowym Zakątku na Mazurach to powrót do 
lat dzieciństwa, kiedy to świąteczny czas wypełniały przygo-
towanie pisanek, święcenie koszyczków, zapach pieczonych 
bab wielkanocnych, poszukiwanie prezentów pozostawio-
nych przez Zajączka czy Śmigus Dyngus. To właśnie w Baj-
kowym Zakątku rodzinność i tradycja wzajemnie się dopeł-
niają stając się pretekstem  do wielkanocnej  podróży do 
miejsca, w którym poczujesz  radość z bycia z najbliższymi 
w objęciach Bajkowego Zakątka.
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GrandHotel Tiffi Iława
Wybierając na święta Wielkanocy propozycję GrandHotelu Tiffi w Iła-
wie, będzie można cieszyć się wspaniałą mazurską przyrodą. W dniach 
29.03-3.04 hotel uruchamia rodzinny pakiet, który obejmuje noclegi 
w pokojach Superior ze śniadaniami (w tym uroczyste śniadanie wiel-
kanocne) oraz z obiadokolacjami Tiffi Trio Buffet przygotowanymi 
przez kucharzy z Włoch, Tajlandi i Polski. Dodatkowo przygotowano 
bufet słodkości w niedzielę 1.04, rodzinne dekorowanie koszyczków 
świątecznych, spacer z przewodnikiem po Iławie, dyskotekę dla do-
rosłych, bal dla dzieci oraz bogaty program animacyjny dla całej ro-
dziny. Poza tym goście w ramach pakietu mogą korzystać z basenu, 
jacuzzi, sauny suchej, łaźni parowej i sali fitness. Dzieci mają zapew-
niony wstęp do Tiffilandii – sali zabaw z małpim gajem.

Możliwości jest wiele, ale niektóre miejsca wydają się szczególnie sprzyjać rodzinom. Spacery w malowniczej scenerii to idealny pomysł, 
gdy chce się pobyć razem. Dlatego tak chętnie rodzice zabierają swoje pociechy nad morze, gdzie mogą przechadzać się po plaży, obser-
wować rozbijające się o brzeg morskie fale i cieszyć pierwszymi promykami słońca. Zwłaszcza że baza hotelowa jest tu bardzo rozbudowa-
na i każdy z pewnością znajdzie miejsce odpowiednie dla swojej rodziny. Poza tym w tym okresie nie ma tu jeszcze tylu turystów co w se-
zonie wakacyjnym, nie ma więc też tłoku, a ceny są niższe. Szczególnie przyjazne są wówczas małe nadmorskie miejscowości. Podobnie 
wygląda sytuacja w górach. O tej porze roku potrafi być tam naprawdę pięknie i mało wymagające szlaki górskie wyglądają zjawiskowo. 
A brak ścisku i większy wybór miejsc noclegowych to gwarancja spokojnych rodzinnych świąt. Można też wybrać mniej popularny wśród 
turystów region i odciąć się od reszty świata, ciesząc się jedynie własnym towarzystwem. Ciekawe propozycje prezentują gospodarstwa 
agroturystyczne na Kaszubach, Podlasiu (w okolicach Białowieży) czy na Lubelszczyźnie.
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PO
DYŻURZE

Kącik Dobrej Książki

„Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron przed   
          większością przykrości życia codziennego „

William Somerset Maugham

Znowu mam dylemat o jakich pozycjach dzisiaj napisać...
Ostatnio przeczytałam kilkanaście powieści, i wszystkie są godne polecenia. Jednak mu-
szę się zmieścić w określonych ramach.

"Słownik" Kristin Hannah

Akcja książki dzieje się na terenie Francji. Isabelle i Vianne, których oczami czytelnik ogląda zdarzenia, są siostrami. 
I to bynajmniej nie z tych, które szepczą sobie na ucho sekrety i zasypiają trzymając się za ręce. Ich relacja zbudowa-
na jest raczej na niezrozumieniu i wzajemnych pretensjach. To nie tylko kwestia różnicy charakterów, chociaż i ona 
ma niebagatelne znaczenie. Vianne, chociaż o kilkanaście lat starsza, jest zahukana, nie lubi rzucać się w oczy, nie 
wyobraża sobie życia bez wsparcia na silnym, męskim ramieniu. Z kolei Isabelle to dziewczyna żywioł: pełna mło-
dzieńczej energii, hartu ducha. Życie traktuje niczym rzucone prosto w oczy wyzwanie. Do tego historia ich rodziny 
nie należy do tych z folderów reklamowych, wręcz przeciwnie: kiedy Vianne była nastolatką, a Isabelle kilkuletnią 
dziewczynką musiały zmierzyć się ze śmiercią matki, a zaraz po tym z depresją ojca, który nie potrafił udźwignąć 
nowej rzeczywistości. To sprawiło, że trafiły pod opiekę zupełnie obcej kobiety. Te doświadczenia nie zjednoczyły 
sióstr, wręcz przeciwnie – jeszcze je od siebie oddaliły. Po kilku latach ich drogi się rozchodzą. Młodsza tuła się 
od szkoły do szkoły, z których jest notorycznie wyrzucana . Vianne tymczasem wiedzie sielankowe życie na wsi – 
z mężem i córką  boku.
 Do czasu…

Przychodzi bowiem rok 1940. Przetaczająca się przez Europę wojna, dociera w końcu do Francji. Burzy życie milio-
nów niczemu niewinnych ludzi, zmiata ich spokój i marzenia niczym domki z kart. Mąż Vianne zostaje powołany do 
wojska i kobieta zostaje sama z córką. Isabelle, zgodnie z dyspozycją ojca, zamieszkuje z siostrą – ten łudzi się, że 
córkom uda się jakoś przetrwać ciężkie czasy. Płonne jednak nadzieje ojca – siostrzane zjednoczenie wysiłków nie 
następuje. Bo tak, jak różne mają charaktery, takie też jest ich podejście do zastałej, wojennej rzeczywistości. Vianne 
stara się przetrwać, wtapiając w tłum, nie ściągając na siebie uwagi. Co innego Isabelle. Dla niej wojna to przygoda, 

moment, by wykazać się odwagą i wziąć sprawy wswoje ręce – szczególnie, kiedy większość Francuzów podąża za głosem kolaboranckich, oficjalnych władz i wybiera 
bezczynność.  Czy decyzje, które każdego dnia muszą podejmować siostry, pozwolą im w końcu zrozumieć, jak ważne są dla siebie nawzajem? Czy pomimo wojennej 
zawieruchy odnajdą  drogę do siebie?
Pamiętajmy, że jest rok 1939. Nikt nie spodziewał się, że do małej francuskiej wioski Carriveau wkroczy armia niemiecka zmieniając życie mieszkańców w prawdziwe pie-
kło. Vianne, której mąż wyjechał walczyć za ojczyznę, musi pogodzić się z kwaterującym w jej domu niemieckim oficerem, a jednocześnie utrzymać dom i wyżywić dzieci. 
Jej młodsza siostra Isabelle nie chce siedzieć bezczynnie i obserwować upadek kraju, dlatego wstępuje do ruchu oporu. Obie kobiety będą musiały zmierzyć się z okrutną 
wojenną rzeczywistością; głodem, strachem i cierpieniem, a jednocześnie ciągle starają się nie utracić wiary w wolność i lepsze życie, które może czekać je w przyszłości.
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„ Świat bez końca” Ken Follett

„ Boys from HELL” Agnieszka Ligas

Drugą powieścią, którą polecam z całego serca jest opasły tom Kena Folletta pt. :Filary ziemi” i jej 

druga część „ Świat bez końca”.

"Filary ziemi" to epicka opowieść o splecionych losach ludzi pochodzących w różnych stanów: du-
chowieństwa, rzemieślników, mieszczan, arystokracji i banitów. Akcja obejmuje kilkadziesiąt lat i to-
czy się w dwunastowiecznej Anglii.
Jedną z głównych postaci jest Tom Budowniczy. Tom to zdolny rzemieślnik marzący o zbudowaniu 
katedry, jednakże z konieczności imający się pomniejszych prac. Gdy traci zatrudnienie przy budo-
wie domu dla lorda Williama Hamleigh'a odtrąconego przez Alienę, córkę hrabiego Bartholemew, 
jest zmuszony wyruszyć w drogę w poszukiwaniu kolejnego zajęcia. Podczas długiej tułaczki w poło-
gu umiera jego żona. Tom Budowniczy po utracie żony związuje się z Ellen - banitką żyjącą z synem 
Jackiem w lesie z dala od osad. Połączeni miłością i namiętnością wspólnie szukają miejsca, w któ-
rym Tom mógłby pracować, aby utrzymać siebie, swoje dzieci Alfreda i Marthę oraz swoją kochankę 
i jej syna. W końcu Tom zdobywa zatrudnienie przy budowie katedry w Kingsbridge.
 Opowiadana historia jest ściśle związana z historią powstawania katedry. Dzięki obfitości opisów 
detali architektonicznych można wyobrazić sobie ogrom budowli i trud włożony w jej powstanie. 

Szkoda, że katedra ta zrodziła się tylko w wyobraźni autora.
W Kingsbridge zbiegają się losy wszystkich postaci - przeora Philipa, Alieny i jaj brata, lorda Hamleigh'a, Jacka i jego matki oraz Toma i jego dzieci. Podczas wieloletniej 
budowy katedry bohaterowie doświadczają doli i niedoli. Kraj pogrążony jest w wojnie domowej i walce o władzę, czasy niespokojne, rozkazy i decyzje władców dotyczące 
Kingsbridge wciąż zmieniają się, a losy katedry są niepewne. Kingsbridge nieustannie musi rywalizować z hrabstwem Shirley - dawniej należącym do ojca Alieny, obecnie 
pod władaniem okrutnych, bezkompromisowych Hamleigh'ów.
"Filary ziemi" to opowieść o walce dobra ze złem. Zło pochodzi najczęściej z góry - powieść obfituje w chorobliwie ambitnych biskupów, przekupnych lordów, rozpasanych 
wojowników grabiących i podpalających wsie, czyniących samosąd. Uczciwość, ciężka praca, jasne zasady nie raz przegrywają w walce z podstępnym nieprzebierającycm 
w środkach wrogiem.
Powieść oceniam wysoko.

A teraz nowa książka Agnieszki Lingas – Łoniewskiej, z rodzaju literatury łatwej i przyjemnej.

Siła grawitacji połączona z odpowiednią dawką adrenaliny osadzona w skórzanym siodle wyzwala 
pomruki aprobaty. Skórzane ciężke buty, wytarte jeansy w połączeniu z jej lekką zwiewną sukienką 
stworzyły wstęp do miłosnej gry. Agnieszka Lingas-Łoniewska zaprasza w drogę, w której wszystkie 
definicje miłości komponują się w zgraną receptę na szczęście... Ma dość ambitnego ojca, który trudni 
się polityką, a matka całe życie stroniła od nadmiaru uczuć. Od najmłodszych lat jej domem stały się 
szkoły z internatem mające na celu ukształtować jej tok rozumowania. Anna powróciła do Freeport, 
by dokończyć edukacje pod skrzydłami rodziców, lecz pewnego dnia na jej drodze pojawia się on. 
Dość pokaźna sylwetka, skórzane buty, powycierane spodnie i dość spokojne uosobienie, jak na sze-
fa motocyklowego gangu. Jax oddany przyjaciel, opiekun najbliższych, jego największym marzeniem 
było studiowanie astronomii. Życie w chmurach odeszło na drugi plan, gdy życiowe perypetie szybko 
sprowadziły go do ziemskiego żywota.
Agnieszka Lingas-Łoniewska od pierwszej strony wyraźnie nakreśla, że stworzyła powieść żarliwą, peł-
ną młodzieńczego temperamentu, osadzoną w dość typowym schemacie, gdzie konkurencyjne gangi 
wymieniają ostrzegawcze spojrzenia a prymitywne zagrania, doprowadzają do prawdziwej ucieczki od 

uczuć. Może było szablonowo. Może było za mało emocji. Zawsze jest może! Ostatecznie kupuję stworzoną historię, bo pomiędzy sztampą autorka ukryła mały przekaz...
Boys from hell urzeka zakończeniem. Mnie urzekł! Autorka pozwoliła sobie na chwilę przerwy i dość sprawnie poprowadziła mnie do zakończenia całej powieści. Bańka 
mydlana pęka, kiedy Lingas-Łoniewska jednym sprawnych posunięciem doprowadza do momentu, w którym cała recepta na szczęście staje się nieaktualna a bohaterowie 
zasłużenie, odejdą w cień własnych uczuć, gdzie czas odegra najważniejszą rolę. 
Agnieszka Lingas-Łoniewska stworzyła typową powieść miłosną, w której fikcyjni bohaterowie stają się realni w swoich zachowaniach. Porywa namiętnością osadzoną 
w nieskromnych słowach, gdzie intensywność uczuć przetrwa najgorsze burze i szczerze pokazuje, że pozerstwo, nieszczerość i obłuda wyjdą na światło dzienne, kiedy 
zapragniemy uwierzyć, że wszystko w życiu jest możliwe.

Mam nadzieję, że nie zawiodę wiernych czytelniczek
ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie,
jak również tych spoza jego granic. 

Pozdrawiam : Dorota Fenkanin
Onkologia i Chemioterapia Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mail: dofen69@gmail.com
tel. 662 355 883

Niezaprzeczalnie Słowik szturmem zdobył pierwsze miejsca list bestsellerów na całym świecie. Kristin Hannah posługuje się językiem powieści sagowych, pisze barwnie 
i bardzo plastycznie. Wystarczy chwila, by zatopić się w świecie, który przed nami roztacza. Misternie buduje otaczającą bohaterów rzeczywistość: można niemal dotknąć 
suszącej się pościeli na sznurze w ogrodzie, pnących róż na otaczającym dom murku, poczuć w ustach świeżo upieczony chleb. Tak sugestywnie, jak opisuje sielanko-
wy obraz życia w przedwojennej Francji, z takim samym dbaniem o detal przedstawia też okrutną codzienność czasu wojny, z całą jej biedą, wszechobecną szarością 
i brakiem nadziei.
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PODZIĘKOWANIE Za te piękne lata

Pani Hannie Kosk                                                                                                                                         

Pani Elżbiecie Okurowskiej

Wszystkim Koleżankom, które odeszły na emeryturę

Pielęgniarce Oddziału Wewnętrznego                                                                                                                      
Szpitala Ogólnego w Kolnie 

W związku z przejściem na emeryturę, gorące podziękowania i słowa uznania za wieloletnią 
pracę, zaangażowanie w stosunek do ludzi starszych, samotnych i pozbawionych opieki.

Dziękujemy Ci bardzo i życzymy wszystkiego najlepszego w życiu osobistym, a przede wszystkim 
dużo zdrowia na dalsze lata

Koleżanki wraz z Dyrekcją Szpitala Ogólnego w Kolnie

Pielęgniarce Oddziału Wewnętrznego                                                                                                                      
Szpitala Ogólnego w Kolnie 

W związku z przejściem na emeryturę, gorące podziękowania i słowa uznania za wieloletnią 
pracę, zaangażowanie, poświęcenie , życzliwość i wyrozumiałość w stosunku do ludzi starszych, 

samotnych i pozbawionych opieki.
Dziękujemy Ci bardzo i życzymy wszystkiego najlepszego w życiu osobistym, a przede wszystkim 

dużo zdrowia na dalsze lata
Koleżanki wraz z Dyrekcją Szpitala Ogólnego w Kolnie

Jadwidze Kostrzewskiej, Alinie Kowalewskiej, Krystynie Romualdowskiej, 
Danucie Sadowskiej, Krystynie Boguskiej, Aldonie Wojewoda, Joannie Maleckiej,  
Teresie Olender, Dorocie Dąbrowskiej, Iwonie Kowalskiej, Krystynie Jurkowskiej, 

Zofii Zeszut, Hannie Kosk, Marii Kajko,  Zofii Purta, Krystynie Ołdakowskiej, 
Hannie Mieczkowskiej, Elżbiecie Okurowskiej, Barbarze Wojno, 

Może się czujecie dziwnie, 
Że Wam rozdział się zamyka? 

Nie, kochane! Wręcz przeciwnie. 
Bo w tym taka polityka, 
Że dopiero się otwiera! 

Nowe szanse, możliwości, 
Licznik rusza znów od zera, 
Choć strzykają nieraz kości. 

Co tam kości, precz strzykanie 
Już porzućcie swe zmartwienia 
Radość w waszym progu stanie 

Szczęście już się zakorzenia.

Najlepsze życzenia, to marzeń spełnienia. 
Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia…? 

Wiek emerytalny po to jest nam dany, 
By realizować niespełnione plany.

Wszystkiego najlepszego życzy Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży
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 dnia 27.12.2018 rGrajewo.

      

Pani Danuta Sadowska

W  związku  z  zakończeniem  pracy  zawodowej  składam  Pani  gorące  słowa

podziękowania i uznania za szczególne zaangażowanie w pracy i sumienne wykonywanie

obowiązków pracowniczych.

W ciągu swojej pracy zawodowej przyjęła Pani na świat wiele noworodków i pielęgnowała

ich w pierwszych dniach życia. Dziś po latach może Pani powiedzieć, „to są moje dzieci” i

może być Pani z nich dumna.

Z kolei,  praca położnej  środowiskowej wymagała  od Pani wiele  wysiłku,  wielu  cennych

inicjatyw społecznych oraz  empatii  w stosunku do pacjentek. 

Jest Pani osobą, która wyróżniała się w pracy nie tylko wysokim poziomem fachowości,

uczciwości,  obowiązkowości,  rzetelności  i  życzliwości  dla  innych,  ale  również  stanowiła

wzór  dla  innych  pracowników  i  wnosiła  ogromny  wkład  w  powodzenie  i  pozytywny

wizerunek Firmy.

Pragnę gorąco i z całego serca  podziękować Pani za tak wspaniałą pracę i współpracę,

życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego w życiu osobistym, a przede wszystkim  dużo,

dużo zdrowia na dalsze lata życia.

Jednocześnie chciałbym Panią zapewnić, że będziemy w dalszym ciągu o Pani pamiętać i

zachęcać do brania czynnego udziału w życiu naszego Zakładu.

Z wyrazami wielkiego uznania i szacunku
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KONDOLENCJE

Ewie Fiertek wyrazy głębokiego żalu i smutku wraz ze słowami wsparcia w trudnych
chwilach po śmierci Mamy Składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Koleżance  Ewie Nowackiej
z powodu śmierci Taty

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,  
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.  
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,  

przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje  
piętno, które przypomina nam stale jacy  

jesteśmy wobec niej bezsilni. 
Śmierć zawsze przychodzi nie w porę,  

czasem rano czasem wieczorem, ale zawsze  
wtedy, gdy się jej nie spodziewasz. 

Żyj swoim rytmem, pamiętaj o śmierci.

Człowiek umiera... Znowu za szybko! 
Człowiek umiera... Razem z nim wszystko.. 

Tylko wspomnienia po nim zostają, 
Które wciąż mgliste z czasem się stają, 
Których tak wiele, jednak za mało... 
Znowu za szybko wszystko się stało! 

Czasu nie było na pożegnanie... 
Teraz zostało tylko płakanie. 

Teraz ten smutek w garści Cię trzyma, 
Trzyma za szyje, dusić zaczyna... 

Póki ktoś żyje, to go kochamy, 
Lecz to po śmierci go doceniamy. 

wtedy widzimy jaki był cenny, 
Wtedy ogarnia smutek brzemienny, 
Wtedy to rozpacz, wtedy tęsknota, 

Jakże naiwna życia prostota..... 
Wtedy wyrzuty nami władają, 

Wtedy uczucia hołdy składają... 
Wtedy za późno na przeprosiny, 

Jedno, co możemy - wciąż się modlimy... 
 
 

W daleką podróż zabrał Cię Bóg 
Jedną nadzieję nam dając, 

Że kiedyś przekroczą też Niebios próg, 
Ci, którzy tutaj w bólu zostali...

Wobec ciosu, który spadł na Pani Rodzinę,  
niełatwo znaleźć słowa pociechy.  

Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu,  
który tylko czas może złagodzić.

 
Wyrazy głębokiego współczucia i oraz słowa wsparcia z powodu śmierci Taty 

składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i  Położnych w Łomży

Wszystko na świecie prędko przeminie Płomienie zgasną, 
woda przepłynie Przeminie radość i to, 

co boli Czasy nieszczęścia i czasy niedoli Minęło szczęście,
 przeszło cierpienie 

A pozostało tylko wspomnienie...
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Koleżance  Ewie Nowackiej
z powodu śmierci Taty

Koleżance  Grażynie Włodkowskiej wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci Mamy, siły w przetrwaniu tych ciężkich chwil smutku 

i żalu składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Świat tak się kurczy kiedy Ci Matka umiera,
A inne sprawy nagle nieważne są teraz,

 Niby wiedziałaś, że kiedyś nadejdzie ta chwila,
 A jednak ciężko, a przecież boli nad wyraz.

 Ona już doszła gdzie każdy kiedyś dojść musi,
 Już jest tam gdzie kończy się Jej droga - u Pana Boga

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Ś. P. Kazimiery (Kazi) Sokołowskiej,
położnej ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

od wielu lat przebywającej na emeryturze.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom

składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży

Wszystko na świecie prędko przeminie Płomienie zgasną, 
woda przepłynie Przeminie radość i to, 

co boli Czasy nieszczęścia i czasy niedoli Minęło szczęście,
 przeszło cierpienie 

A pozostało tylko wspomnienie...
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