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Terminy posiedzeń w 2016 roku

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych: 5 kwietnia, 
8 czerwca, 23 sierpnia, 4 października, 13 grudnia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:
19 kwietnia, 10 maja, 28 czerwca, 12 lipca, 2 sierpnia, 
20 września, 25 października, 22 listopada, 27 grudnia
Pełnomocnicy: 29 czerwca, 27 września, 20 grudnia
Komisja Rewizyjna: 28 kwietnia, 10 czerwca, 7 lipca,
2 września, 4 listopada
Komisja kształcenia i doskonalenia zawodowego: 
14 kwietnia, 5 maja, 9 czerwca, 7 lipca, 15 września, 
20 października, 17 listopada, 19 grudnia
Komisja socjalno-finansowa: 14 kwietnia, 5 maja, 

Drogie Koleżanki i Koledzy,
od wydania poprzedniego numeru 
Biuletynu minęło 3 miesiące. Pomi-
mo, że to stosunkowo krótki przedział 
czasowy tak wiele się wydarzyło.
Najbardziej gorącym tematem, cały czas 
aktualnym, są propozycje założeń do 
nowej Ustawy o POZ, czy wprowadze-

nie koordynowanej opieki nad ciężarną. Pielęgniarki i położne 
rodzinne oraz środowiska nauczania i wychowania realizujące 
świadczenia w ramach prowadzonych przez siebie podmiotów 
mają mocno uzasadnione obawy o przyszłość swoich miejsc pra-
cy. Zespół powołany przez Ministra Zdrowia opracował propo-
zycje założeń do Ustawy, według których koordynowana opieka 
w medycynie rodzinnej stawia lekarza POZ w uprzywilejowanej 
pozycji (w tym głównie w sposobie finansowania). Podmioty 
pielęgniarskie nie mające wspólnej z lekarzem listy pacjentów 
w perspektywie czasowej nie przetrwają konkurencji finansowej. 
Koleżanki i kolegów zainteresowanych tematem zachęcam do za-
poznania się z budzącym tyle kontrowersji dokumentem wypra-
cowanym przez wspomniany zespół. Został on zamieszczony na 
stronie ŚIPIP w zakładce Komisje i Zespoły (Zespół pielęgniarek 
rodzinnych) pod nazwą „Analiza funkcjonowania podstawowej 
opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje strategii rozwiązań 
systemowych”. W bieżącym Biuletynie problem przedstawia-
ny jest też w artykule „Kongres POZ”. Podsumowując należy 
stwierdzić, że pielęgniarki i położne zarówno w naszym regionie 
jak i w skali kraju „cały czas trzymają rękę na pulsie” i nie wierzą 
w zapewnienia Ministra o braku zagrożenia samodzielności za-
wodowej podmiotów pielęgniarskich i położniczych. Ogromną 
niewiadomą jest również organizacja medycyny szkolnej i realia 
jej funkcjonowania szczególnie samodzielnych podmiotów pie-
lęgniarskich w tym obszarze. Wspólnie z Panią Mariolą Wojcie-
chowską – Przewodniczącą Zespołu Pielęgniarek Środowiska 
Nauczania i Wychowania podejmujemy próbę wstępnej, ogólnej 
analizy i przykładowych propozycji funkcjonowania tej dziedzi-
ny pielęgniarstwa z uwzględnieniem zakładanej przez MZ koor-
dynacji opieki.
Strajk w Centrum Zdrowia Dziecka – to temat medialnie najbardziej 
słyszany i widziany, choć nie można powiedzieć, że zawsze przed-
stawiany rzetelnie i prawdziwie. Całą prawdę znają tylko osoby, któ-
re w nim uczestniczyły i nasze koleżanki i koledzy będące najbliżej 
wydarzeń. W dużym uproszczeniu ten strajk to symbol tego, co dzie-
je się w całym kraju, nie wyłączając naszego województwa. 
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Kolejną sprawą, która stwarza problemy dla środowiska pie-
lęgniarek i położnych jest wydanie przez Ministra Zdrowia 
Rozporządzenia określającego kompetencje ratowników me-
dycznych w systemie ratownictwa, ale także poza tym sys-
temem. Najbardziej kontrowersyjne i szeroko dyskutowane 
jest nadanie kompetencji ratownikom do pracy w oddziałach 
szpitalnych. Fakt ten będzie w przyszłości prawdopodobnie 
źródłem wielu problemów kompetencyjnych. 
Do listy problemów krajowych można dołączyć nasze lokalne 
sprawy. Braki kadrowe, konflikty w miejscach pracy, sprawy 
kierowane do Komisji Etyki, Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i sądu pracy to codzienna rzeczywistość. Zapew-
niam członków Samorządu, że problemy zgłaszane do ŚIPiP 
„nie są zamiatane pod dywan”. Choć jest ich coraz więcej, są 
rozpatrywane w sposób dopuszczony przez przepisy prawne 
i nasze wewnętrzne regulaminy korporacyjne. 
Szanowni Czytelnicy, nie podlega żadnej dyskusji, że aktu-
alne sprawy i problemy naszych zawodów stanowić powin-
ny i stanowią priorytet. Jednakże trzeba mieć świadomość, 
że w każdej chwili naszego życia osobistego i zawodowego 
tworzymy historię. Tworzyli ją również Ci, którzy byli przed 
nami. Symbole, uroczystości i rocznice, pamięć i wspomnie-
nia o tych, którym zawdzięczamy naszą zawodową i samo-
rządową przeszłość stanowią niezwykle cenną wartość dla 
zachowania tożsamości zawodowej, budowania więzi i po-
czucia wspólnoty. Są to wartości równie istotne jak dbałość 
o sprawy bieżące. 
Dlatego też Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych pod-
jęła decyzję o wykonaniu Sztandaru ŚIPiP i poświęceniu go 
w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku 
Kamiennej podczas corocznej majowej Pielgrzymki z okazji 
naszych świąt zawodowych. Bardziej szczegółowe informa-
cje na temat Sztandaru oraz relacja z uroczystości jego po-
święcenia przedstawiona została w dalszej części Biuletynu.
W tym roku nasz Samorząd obchodził również 25 lecie po-
wstania. To ważna rocznica, skłaniająca zarówno do refleksji 
jak i uroczystych obchodów. Bieżący Numer zawiera relację 
z uroczystości oraz galerię zdjęć. 
Zachęcam do przeczytania naszego Biuletynu, co w połączeniu 
z treściami zamieszczanymi na stronie internetowej mam na-
dzieję stanowi w miarę spójną całość informacji o najistotniej-
szych sprawach zawodowych i działalności samorządowej. 

Przewodnicząca ORPiP w Kielcach, Ewa Mikołajczyk

9 czerwca, 7 lipca, 1 sierpnia, 15 września, 20 października,
17 listopada,22 grudnia
Komisja etyki: 15 czerwca, 14 września,12 października, 
16 listopada, 14 grudnia
Zespół położnych: 12 maja, 15 września, 8 grudnia
Zespół pielęgniarek DPS: 17 czerwca, 23 września, 
21 października, 18 listopada
Zespół Medycyny Szkolnej: 10 czerwca, 7 października, 
9 grudnia
Zespół młodej pielęgniarki: 27 czerwca
Regulaminy i wnioski dofinansowania kosztów
doskonalenia zawodowego oraz przyznawania pomocy 
koleżeńskiej dostępne są na naszej stronie internetowej: 
www.sipip.kielce.pl
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Biuro Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat
tel. 41 300 26 62

Poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek

700 - 1500

Wtorek 700 - 1700

Prawo wykonywania zawodu, 
rejestr pielęgniarek i położnych

tel. 41 315 61 87

Poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek

700 - 1500

Wtorek 700 - 1700

Kasa Środa, czwartek 730 - 1400

Radca prawny
Poniedziałek 730 - 930

Czwartek 1400 - 1600

Biblioteka
Wtorek 1000 - 1700

Czwartek 800 - 1500

Przewodnicząca
Ewa Mikołajczyk

Poniedziałek – piątek 700 - 1500

Wiceprzewodnicząca
Ewa Wojcieszek

Poniedziałek – wtorek
Środa – czwartek

700 - 1400

700 - 1300

Sekretarz
Jacek Gawłowski

Poniedziałek
Wtorek

900 - 1500

900 - 1700

Skarbnik
Izabela Oszmiana

Poniedziałek – piątek 700 - 1500

Okręgowy Rzecznik – 
tel. 604 170 135

41 300 26 62, 41 315 61 87

Dyżury w dni posiedzeń 
Prezydium i Okręgowej 

Rady Pielęgniarek  
i Położnych 

1000 - 1400

Przewodniczący 
Okręgowego Sądu – 

tel. 600 992 590
41 300 26 62, 41 315 61 87

Dyżury w dni posiedzeń 
Prezydium i Okręgowej 

Rady Pielęgniarek 
i Położnych

1000 - 1400

Przewodnicząca Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej

tel. 606 390 267
41 300 26 62, 41 315 61 87

Dyżury w dni posiedzeń Pre-
zydium i Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

1000 - 1400

Ośrodek Kształcenia 
Podyplomowego ŚIPiP tel. 662 282 958

Wydawca:
Świętokrzyska Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Kielcach
NIP 959-10-53-799 
NUMERY KONT BANKOWYCH:
PEKAO S.A. o/Kielce 49 1240 4416 1111 0000 4959 3886
BGK o/Kielce 37 1130 1192 0027 6167 3620 0001

Adres wydawcy:
ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce
tel. 41 300 26 62, 41 315 61 87
www.sipip.kielce.pl, e-mail: izba@sipip.kielce.pl
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Nakład: 1100 egz. 
Data wydania: 23 czerwca 2016 r.
Zespół redakcyjny:
Ewa Mikołajczyk, Ewa Wojcieszek, Izabela Oszmiana, Jacek 
Gawłowski, Henryka Majkowska, Aneta Zwierzchowska
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W okresie wakacji organizowane będą 
w Ośrodku Kształcenia ŚIPiP kursy  
specjalistyczne „Ordynowanie leków  

i wypisywanie recept”. Kursy są bezpłatne 
(z funduszy UE) dla około 150 pielęgniarek 

 i położnych spełniających kryteria  
(informacje na stronie internetowej).  
Prosimy o składanie kwestionariuszy  

zgłoszeniowych do biura ŚIPiP. Będzie  
kilka terminów realizacji i możliwość  
wyboru przez uczestnika. Informacje  

pod numerem tel. 662 282 958.
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Sprawozdanie dotyczy posiedzeń Okręgowej Rady 
w dniach: 5 kwietnia i 8 czerwca 2016 roku, Prezydium 
OR w dniach: 19 kwietnia i 10 maja 2016 roku. Podczas 
wyżej wymienionych posiedzeń podjęto łącznie 178 
uchwał w następujących sprawach:
1. Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniar-

ki/położnej – 70 uchwał. Na ich podstawie wydano za-
świadczenie o prawie wykonywania zawodu oraz do-
konano wpisu do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Kielcach – 61 pielęgniarek i 9 położnych.

2. Wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/
położnej – 1 uchwała.

3. Wpisu do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Kielcach – 10 uchwał. Na ich podstawie 
wpisano do rejestru 6 pielęgniarek i 4 położne.

4. Skreślenia z rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Kielcach – 9 uchwał. Na ich podstawie 
skreślono z rejestru 6 pielęgniarek i 3 położne.

5. Skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej trwającej ponad 5 
lat – 1 uchwała. Na jej podstawie skierowano na prze-
szkolenie 1 pielęgniarkę.

6. Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egza-
minu teoretycznego po odbytym przeszkoleniu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej ponad 5 
lat – 3 uchwały. Na ich podstawie powołano komisje 
egzaminacyjne dla 4 pielegniarek.

7. Wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki – 3 uchwały.

8. Zmian w treści zaświadczenia o prawie wykonywania 
zawodu – 1 uchwała.

9. Wydania zaświadczenia po przeprowadzeniu egzami-
nu teoretycznego po przerwie w wykonywaniu zawo-
du – 3 uchwały.

10. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych – 18 uchwał.

11. Organizacji i przeprowadzenia przez Ośrodek Kształ-
cenia Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach kursów – 10 uchwał.

12. Dofinansowania corocznej pielgrzymki do sanktu-
arium w Skarżysku-Kamiennej do kwoty 1000 zł (je-
den tysiąc złotych) – 1 uchwała.

13. Ufundowania nagród finansowych dla laureatek corocz-
nego konkursu „Pielęgniarka Roku 2015” – 1 uchwała 
na kwotę 1800 (jeden tysiąc osiemset złotych).

14. Ufundowania sztandaru Świętokrzyskiej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Kielcach – 1 uchwała do kwoty 
10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

15. Zakupu sprzętu szkoleniowego dla potrzeb Ośrodka 
Kształcenia Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Kielcach – 1 uchwała do kwoty 50 000 zł 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych).

16. Sfinansowania obowiązkowych szkoleń dla członków 
organów Okręgowej Izby organizowanych przez Na-
czelną Radę Pielęgniarek i Położnych – 4 uchwały.

17. Przystąpienia do przetargu na szkolenie specjalizacyjne 
organizowane przez Ministerstwo Zdrowia – 1 uchwała.

18. Wytypowania przedstawiciela do rady społecznej 
– 1 uchwała.

19. Przyznania pomocy koleżeńskiej – 3 uchwały na kwotę 
13 540 zł (trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych).

20. Odmowy przyznania pomocy koleżeńskiej z powodu 
nie spełnienia warunków regulaminu – 4 uchwały.

21. Przyznania pomocy z powodu śmierci osoby bliskiej 
– 3 uchwały na kwotę 3000 (trzy tysiące złotych).

22. Przyznania dofinansowania kształcenia podyplomo-
wego – 13 uchwał na kwotę 24 300 (dwadzieścia czte-
ry tysiące trzysta złotych).

23. Odmowy przyznania dofinansowania kształcenia po-
dyplomowego – 3 uchwały.

24. Przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji w organie izby 
– 1 uchwała.

25. Składu Prezydium OR – 1 uchwała.
26. Upoważnienia dla członków prezydium do składania oświad-

czeń woli w sprawach majątkowych izby – 1 uchwała.
27. Upoważnienia dla członków prezydium do podpisywania 

umów na dotację z ministerstwem zdrowia – 1 uchwała.
28. Powołania komisji ORPiP – 1 uchwała.
29. Finansowe z zakresu księgowości – 2 uchwały.
30. Zawarcia umów zleceń – 3 uchwały.
31. Bieżącej działalności izby – 2 uchwały.
32. Sfinansowania szkoleń organizowanych przez Komi-

sję Etyki ORPiP– 1 uchwała do kwoty 8000 zł (osiem 
tysięcy złotych).

Z prac Okręgowej Rady i Prezydium

Kalendarium – VII Kadencja
12 stycznia

• Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady w Kielcach.
• Posiedzenie Konkursowe na stanowisko Pielęgniarki 
Naczelnej ZOZ w Skarżysku - Kam. Komisja w głosowa-
niu tajnym wybrała na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej 
Panią Izabelę Mosiołek.

18-20 stycznia
VII Zjazd Krajowy w Warszawie, w którym uczestniczyło 

13 reprezentantów naszej Izby wybranych na Okręgowym 
Zjeździe.

27 stycznia
Wiceprzewodnicząca Ewa Wojcieszek uczestniczyła 
w posiedzeniu Rady Społecznej w ZOZ w Skarżysku–
Kam.

28 stycznia
Przewodnicząca Ewa Mikołajczyk była na spotkaniu 
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w Urzędzie Wojewódzkim z Panią Wojewodą Agatą Woj-
tyszek.

2-5 lutego
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca 
Ewa Mikołajczyk oraz sekretarz Jacek Gawłowski.

4 lutego
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Spraw Rodziny Sejmiku, które odbyło się w Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Uczestnikiem była 
wiceprzewodnicząca Ewa Wojcieszek. Omawiane było 
funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w kontekście działającego w strukturach Świętokrzyskie-
go Centrum Pediatrii, zaopiniowanie projektów Uchwał, 
sprawy dotyczące ŚCP w Morawicy, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kielcach oraz informacja o zada-
niach publicznych realizowanych w 2015 r.

16 lutego
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach.

19 lutego
Pani Ewa Mikołajczyk Przewodnicząca ŚIPiP w Kielcach 
spotkała się z Panem Robertem Gocałem Prezesem Izby 
Aptekarskiej województwa Świętokrzyskiego.

23 lutego
• Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady w Kielcach
• Posiedzenie Prezydium NRPiP w Warszawie, w którym 
uczestniczył sekretarz Jacek Gawłowski.

4 marca
Spotkanie Komisji Etyki.

8-10 marca
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca 
Ewa Mikołajczyk oraz Sekretarz Jacek Gawłowski.

8 marca
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

10 marca
Posiedzenie Komisji Socjalno-Finansowej.

14 marca
Posiedzenie Komisji Kształcenia.

15 marca
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady w Kielcach.

16 marca
Posiedzenie Konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Na-
czelnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św. 
Rafała w Czerwonej Górze. Komisja w drodze głosowa-
nia tajnego wybrała na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej 
Panią Bogumiłę Kowalczyk-Srokę.

17 marca
Odbyło się pierwsze spotkanie pełnomocników VII ka-
dencji, którzy zostali powołani Uchwałą ORPiP w Kiel-
cach. W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby. Pełnomocnicy 
otrzymali z rąk Przewodniczącej ORPiP Pełnomocnictwa 
do reprezentowania swojego rejonu wyborczego.

22 marca
XXXII Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych. Obrady zjazdu odbywały się w Exbudzie 
w Kielcach. W zjeździe na 195 uprawnionych delegatów 
udział wzięło 163 osoby.

30 marca
Spotkanie Kierowniczej kadry Pielęgniarskiej oraz Konsultantów 
Wojewódzkich. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca ŚIPiP 
Ewa Mikołajczyk . W spotkaniu uczestniczyło 16 osób. Na spo-
tkaniu omawiano bieżące sprawy działalności ŚIPiP w Kielcach.

31 marca
Przewodnicząca Ewa Mikołajczyk uczestniczyła w posie-
dzeniu Sejmowego Zespołu Parlamentarnego, który pro-
wadziła Pani poseł Bernadeta Krynicka.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 
podjęła decyzję o wykonaniu sztandaru symbolizującego 
wartości jednoczące przedstawicieli naszej organizacji 
czyli wszystkie pielęgniarki i położne województwa świę-
tokrzyskiego.

Sztandar będący symbolem wyznawanych przez or-
ganizację wartości nadaje ceremoniom zawodowym lub 
innym uroczystościom, w których Poczty uczestniczą 
szczególnego charakteru. Podkreśla przynależność do 
grupy, jednoczy wokół wspólnych wartości, daje poczucie 
więzi i wspólnych celów. 

Sztandar składa się z płata, głowicy i drzewca. Płat 
sztandaru ŚIPiP stanowi tkanina po jednej stronie koloru 
białego, po drugiej granatowego, obszyta frędzlem koloru 
srebrnego.

Na stronie koloru białego pośrodku płata znajduje się 
logo Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Kiel-

cach: w elipsie, której tło stanowi wzór zapaski świę-
tokrzyskiej umieszczone są dwa czepki: pielęgniarski 
z czarną aksamitką i czepek położnej z czerwoną aksamit-
ką. Wokół elipsy znajduje się napis : Świętokrzyska Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.

W dolnych rogach płata zamieszczony został rok 1991 
– data powstania samorządu oraz 2016 – rok wykonania 
sztandaru.

Na drugiej stronie, w centralnej części płata znajduje 
się białe serce na granatowym tle – uniwersalny symbol 
pielęgniarstwa przedstawiony w 2003 r. przez Między-
narodową Radę Pielęgniarek. Wokół serca zamieszczono 
słowa charakteryzujące symbol: opiekuńczość, wiedza, 
humanitaryzm, duchowość. Białe serce jest także uniwer-
salnym symbolem wszystkich pielęgniarek. Kolor biały 
stanowi bazę kolorystyczną dla wszystkich barw i dlatego 
demonstruje pielęgniarską akceptację wszystkich ludzi. 

Sztandar
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych



BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

6

Barwa biała w ogólnoświatowym komunikowa-
niu ma konotację z pielęgniarstwem, opiekowa-
niem, higieną i komfortem.

Zarówno logo, symbol serca oraz napisy zo-
stały wyhaftowane maszynowo. W wykonaniu 
logo a dokładnie czepków pielęgniarskich wy-
korzystano technikę łączenia haftu z tkaniną – 
w przypadku czepków wykorzystano czerwo-
ny i czarny aksamit.

W drzewcu sztandaru podczas uroczystości 
poświęcenia zostały wbite tzw. „gwoździe” – 
małe tabliczki w kształcie tarcz ufundowane 
przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położ-
nych, Kustosza Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej Księdza Jerzego Karbow-
nika, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
Oddział w Kielcach oraz Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położ-
nych Zarząd Regionu Świętokrzyskiego.

Drzewiec zakończony jest głowicą 
z symbolem orła. 

W świętokrzyskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
Sztandar przypięty do drzewca przechowywany jest 
w specjalnej oszklonej gablocie w Sali Obrad Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada wybrała dwa składy Pocztów Sztan-
darowych:
1. Izabela Oszmiana – położna, Małgorzata Surowiec 

– pielęgniarka, Wawrzyniec Małachowski – pielęgniarz.

2. Edyta Głuszek – pielęgniarka, Paulina Podolska-Słoń 
– położna, Mariusz Pająk – pielęgniarz.

Osoby w poczcie sztandarowym obowiązuje strój galo-
wy pielęgniarki i położnej, mężczyzn – ciemny garnitur, 
biała koszula i ciemny krawat, wszystkich w składzie pocz-
tu – szarfa biało-czerwona przewieszona z prawego ramie-
nia na lewy bok (u dołu zszyta na stałe) i białe rękawiczki.

Zasady postępowania ze sztandarem, okoliczności i ro-
dzaj ceremonii w jakich poczet uczestniczy określa przy-
jęty przez ORPiP Regulamin Pocztu Sztandarowego.

Poczty sztandarowe oraz osoby sprawujące pieczę nad 
sztandarem uczestniczyły w profesjonalnym szkoleniu dla 
Pocztów Sztandarowych prowadzonym w Filii Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 
przez znawców heraldyki, ceremonii i ceremoniałów oraz 
Żołnierzy Wojska Polskiego.

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Henryce Majkowskiej 
– kierownikowi Biura ŚIPiP za ogromny wkład pracy, or-
ganizację i zaangażowanie na drodze „do osiągnięcia celu 
– wykonanie sztandaru”.

Dziękuję pocztom sztandarowym w wymienionych 
powyżej składach za wytrwałość w ćwiczeniach, godną 
reprezentację podczas uroczystości i wysiłek jakim jest 
pełnienie tej zaszczytnej funkcji.

W imieniu Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

Przewodnicząca
Ewa Mikołajczyk
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Poświęcenie Sztandaru 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Tegoroczna XVIII Pielgrzymka pielęgniarek/położnych, 
pielęgniarzy/położnych województwa świętokrzyskiego 
miała szczególnie uroczysty charakter – poświęcono Sztan-
dar Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. W tej 
szczególnej uroczystości wzięło udział około 180 koleża-
nek i kolegów z naszego województwa. Wzięli w niej rów-
nież udział liczni zaproszeni goście: Prezes NRPIP Zofia 
Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Jerzy Żmijewski 
– starosta powiatu skarżyskiego, Leszek Lepiarz – Dyrek-
tor Szpitala Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, Anna 
Cichy przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych, dr. Kazimiera Zdziebło 
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
oddział w Kielcach, oraz nestorka pielęgniarstwa naszego 
województwa Teresa Praszyńska. Wszystkich przybyłych 
powitał ks. Jerzy Karbownik – Kustosz Sanktuarium Matki 
Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Po powita-
niu głos zabrała Wiceprzewodnicząca ŚIPIP Ewa Wojcie-
szek, która jako przedstawiciel fundatorów – wszystkich 
pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych województwa świę-
tokrzyskiego odczytała Akt Ufundowania Sztandaru i wy-
stąpienie do Fundatorów Gwoździ.

Następnie fundatorzy gwoździ przymocowali ufundo-
wane gwoździe na drzewcu sztandaru. Byli to: Ewa Mi-
kołajczyk – Przewodnicząca ŚIPIP, Ks. Jerzy Karbownik 
– Kustosz Sankuarium, Zofia Małas - Prezes NRPIP, Anna 
Cichy – przedstawiciel OZZPIP, dr. Kazimiera Zdziebło – 
Przewodnicząca PTP w Kielcach.

Przewodnicząca Ewa Mikołajczyk poprosiła ks. J. Kar-
bownika o poświęcenie sztandaru. Po poświęceniu zapre-
zentowała sztandar wszystkim zgromadzonym i odczyta-
ła Akt Nadania Sztandaru.

Następnie Przewodnicząca przekazała Sztandar Pocz-
towi Sztandarowemu.

Po uroczystym poświęceniu Sztandaru rozpoczęła się 
Msza Święta dedykowa-
na wszystkim pielęgniar-
kom/ pielęgniarzom, 
położnym województwa 
świętokrzyskiego, a prze-
wodniczył jej w kon-
celebrze z ks. Prałatem 
Jerzym Karbownikiem 
i kapelanami szpitali 
w Skarżysku Kamiennej 
i Końskich ks. Krzysztof 
Dukielski – Diecezjalny 
Duszpasterz Środowisk 
Ochrony Zdrowia. Po 
Mszy Świętej Przewod-
nicząca Ewa Mikołaj-
czyk odczytała Akt Za-
wierzenia Matce Bożej 
Pielęgniarek i Położnych. 

Wszyscy uczestnicy 
Pielgrzymki deklarowali 

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej – Skarżysko-Kamienna 10 maja 2016
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chęć uczestnictwa w przyszłorocznej pielgrzymce przed ob-
licze Matki Bożej Ostrobramskiej, a za gościnne przyjęcie 
i zaproszenie na przyszły rok dziękujemy gospodarzowi tego 
miejsca Kustoszowi Sanktuarium ks. Jerzemu Karbownikowi.

Izabela Oszmiana

Akt Zawierzenia Pielęgniarek i Położnych Matce 

Bożej Ostrobramskiej, 10 maja 2016 r.

Maryjo, Matko Boża Miłosierdzia
My pielęgniarki i pielęgniarze, położne i położni Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego przybywamy przed Twoje 

oblicze po raz osiemnasty zawsze pełni wiary i nadziei, 

aby prosić o szczególną opiekę nad naszą grupą zawo-

dową.
Jest to nasza kolejna Pielgrzymka, podczas której 

przychodzimy do Ciebie Matko by prosić, dziękować 

i zawierzać. 
Tym razem przynieśliśmy do Ciebie nasz Sztandar, 

który został poświęcony przed Twoim obliczem. Przy-

nosimy Go do Ciebie Matko również po to, byś zawsze 

wspierała nas w urzeczywistnianiu wartości, które sym-

bolicznie na nim zamieściliśmy, by opiekuńczość, wie-

dza, humanitaryzm 
i duchowość zawsze stanowiły cenny drogowskaz 

w naszej codziennej pracy z chorymi.

Maryjo, pragniemy powierzyć Ci wszystkie nasze 

troski, smutki i problemy związane 
z wykonywaniem naszych zawodów. Jest ich tak wie-

le i są tak trudne do rozwiązania. 
Prosimy Cię, opiekuj się nami, nie pozwól nam stra-

cić nadziei, że będziemy mogli wreszcie wykonywać 

nasz zawód z zachowaniem godności własnej i godno-

ści człowieka powierzonego naszej opiece.

Ty Maryjo wiesz, jak trudno jest sprawować troskli-

wą opiekę, gdy jest nas zbyt mało w stosunku do po-

trzeb naszych chorych. Martwimy się, że nam samym 

nie uda się powstrzymać naszych młodszych koleżanek 

i kolegów przed opuszczaniem naszej Ojczyzny w po-

szukiwaniu godnych warunków pracy. 

Prosimy Cię Matko spraw, by wszyscy ludzie organi-

zujący opiekę zdrowotną w naszym kraju zawsze kiero-

wali się dobrem naszych chorych, by chcieli wysłuchać 

także naszego głosu – pielęgniarek i położnych. Daj 

nam siłę i wytrwałość, pomóż w zachowaniu ideałów 

i wartości, nie pozwól, by ogarnęło nas zwątpienie 

i słabość, pycha, agresja czy złość - tak powszechne 

w dzisiejszym świecie. Pomóż nam budować prawdzi-

wą jedność zawodową wolną od zawiści i zazdrości 

- wspólnotę opartą na wzajemnym szacunku i miłości 

bliźniego, uwzględniającą nie tylko dobro jednostki ale 

i wartości wspólne. 
Maryjo zawierzamy Ci naszych pacjentów i nasze ro-

dziny. Napełniaj ich nadzieją, miłością i darem zdrowia 

a gdy go zabraknie wspieraj i ulżyj w cierpieniu.

Matko , powierzamy Twojej opiece wszystkie nasze 

Koleżanki i Kolegów: pracujące, będące na zasłużonych 

emeryturach, chore i cierpiące, a także te, które zmarły 

i dla nich przez Twoje wstawiennictwo prosimy o łaskę 

Nieba. 
Pod Twoją obronę…
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25-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
12 maja 2016 r. o godz.16,00 w Filharmonii Kieleckiej 

rozpoczęła się uroczystość obchodów 25-lecia powstania 
Samorządu oraz Dnia Położnych i Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki. 

Ewa Mikołajczyk Przewodnicząca ŚIPiP i Ewa Wojcie-
szek Wiceprzewodnicząca ŚIPiP, prowadzące uroczystą 
galę powitały wszystkich zaproszonych gości. 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych i odśpie-
waniem Hymnu Pielęgniarek i Położnych. 

Wśród gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie na uro-
czystość przybyli: Krzysztof Słoń – Senator Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Andrzej Będkowski – Wicewojewoda 
Świętokrzyski, Andrzej Sygut – Z-ca Prezydenta Kielc, 
Michał Godowski – Starosta Powiatu Kieleckiego, Bo-
gumiła Niziołek – Dyrektor Wydziału Centrum Zdrowia 
Publicznego Urzędu Wojewódzkiego, Zofia Małas – Pre-
zes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Teresa Pra-
szyńska – Członek Krajowego Komitetu Organizacyjnego 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych, przewodniczące po-
przednich kadencji Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
Longina Pyszniak – Przewodnicząca I – II kadencji, Hali-
na Luzeńczyk – Przewodnicząca III – IV kadencji, Zofia 
Małas – Przewodnicząca V – VI kadencji, dr n. med. Do-
rota Kozieł – Prodziekan ds. ogólnych Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, dr n. med. Grzegorz Ga-
łuszka – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej 
Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 
Grzegorz Pastuszka – pełnomocnik Rektora Wyższej 
Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Ma-
riola Drybała – przedstawicielka Dyrektora NFZ oddział 
w Kielcach, Elżbieta Bremer i Anna Cichy – Koleżanki 
z Zarządu Regionu Świętokrzyskiego Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Doro-
ta Szlufik – Honorowa Przewodnicząca Świętokrzyskie-
go Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych, dr n. humanistycznych Kazimiera Zdziebło 
– Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskie-
go oddział Kielce, Robert Gocał – Prezes Okręgowej Izby 
Aptekarskiej, Paweł Barucha – Prezes Okręgowej Izby 
Lekarskiej, Jarosław Soja – Prezes Stowarzyszenia Mena-
dżerów Opieki Zdrowotnej oddziału Świętokrzysko-Pod-
karpackiego, Konsultanci Wojewódzcy w poszczególnych 
dziedzinach pielęgniarstwa: Bogumiła Kowalczyk-Sroka, 
Małgorzata Dylewska, Małgorzata Knap, Maria Janow-
ska, Marzena Pyk, Dorota Tekiela.

Obecni byli członkowie Komitetu Organizacyjnego 
Samorządu, Okręgowych Rad, Przewodniczące i człon-
kowie organów wszystkich kadencji oraz pielęgniarki/
pielęgniarze, położne/położni zrzeszeni w Świętokrzy-
skiej Izbie Pielęgniarek i Położnych z różnych placówek 
ochrony zdrowia Województwa Świętokrzyskiego.

Uczczono również minutą ciszy pamięć wszystkich 
zmarłych członków naszego samorządu.

8 maja obchodziliśmy Dzień Położnej ustanowiony 
w dniu imienin Stanisławy Leszczyńskiej prekursorki za-
wodu położnej w Polsce, natomiast 12 maja został ustano-
wiony jako Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki w dniu 
urodzin prekursorki światowego pielęgniarstwa Florencji 
Nightingale.

Tak liczna obecność członków samorządu była wspa-
niałą okazją do złożenia życzeń.

Wszystkim Paniom i Panom pielęgniarkom i położ-
nym, pielęgniarzom i położnym, serdeczne życzenia ra-
dości z wykonywania tak pięknych zawodów, uśmiechu 
i wdzięczności pacjentów, szacunku i zrozumienia ze 
strony pracodawców i całego społeczeństwa, nadziei i od-
wagi, siły opartej o bogactwo wnętrza, gruntowną wiedzę 
i profesjonalizm, siły płynącej z zawodowej solidarności. 
Pielęgnujmy w sobie rozsądne poczucie własnej warto-
ści. Miejmy nadzieję i róbmy swoje, pamiętając o tym, że 
o wartości człowieka nie decyduje zasobność jego port-
fela, prestiż czy uznanie, ale bogactwo wnętrza. Nie mu-
simy dowartościowywać się szukając uznania w oczach 
przedstawicieli innych profesji. Zajrzyjmy w oczy pa-
cjenta i tam znajdziemy to, co stanowi istotę naszych za-
wodów. Miejmy nadzieję, że nasze marzenia o godnym 
życiu i pracy jak najszybciej przejdą w rzeczywistość.

Trudy codziennej pracy, poświęcenie, serce i empatia 
nagrodzone zostały gorącymi brawami. 

Wszyscy zaproszeni goście składali pielęgniarkom, 
pielęgniarzom i położnym serdeczne życzenia podkreśla-
jąc, jak ważna jest ich praca w systemie ochrony zdro-
wia i jak istotną rolę w rozwoju zawodu spełnia Samo-
rząd Pielęgniarek i Położnych. Na ręce Ewy Mikołajczyk 
Przewodniczącej ŚIPiP przekazywano kwiaty, listy gratu-
lacyjne, statuetki oraz medale okolicznościowe, za które 
serdecznie dziękujemy. 

Historia naszego Samorządu to przede wszystkim lu-
dzie, którzy go tworzyli i rozwijali jego działalność. Na 
temat idei samorządu, teraźniejszości i planów na przy-
szłość mówiła Ewa Mikołajczyk Przewodnicząca ŚIPiP 
w Kielcach. 
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Szanowne Koleżanki, Koledzy, zaproszeni Goście!
Świętujemy kolejny jubileusz. Nasz samorząd liczy sobie już 25 lat.
Nie powinien To być tylko sentymentalny powrót do przeszłości, ale bardzo ważne wydarzenie, znakomita okazja, by za-

trzymać się, zastanowić nad sprawami, które w codziennej zapracowanej rzeczywistości wymykają się z naszych umysłów.
Szanowni Państwo, pielęgniarka i położna to zawody zaufania społecznego, dla których Konstytucja RP w 17 artykule 

daje możliwość tworzenia samorządów zawodowych.
Nasz samorząd powstał na mocy ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 

1991 roku. Ten dzień przyjmuje się jako dzień narodzin samorządu, dla innych jest nim I Krajowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych, który odbywał się w dwóch turach 5-6 listopada i 11 -12 grudnia 1991 r. Są też głosy mówiące o tym, że 
idea samorządności pielęgniarskiej narodziła się dużo wcześniej. 

W pewnej chronologicznej kolejności wszystkie przedstawione poglądy wydają się być spójne.
1. Idea samorządności pielęgniarskiej – trwająca wiele lat
2. Okrągły Stół – podpisanie umowy przy okrągłym stole pomiędzy Rządem a stroną społeczną stworzyło możliwości 

powstania samorządu. W ustaleniach końcowych podzespołu z dnia 14 marca 1989 r. znalazł się zapis o koniecz-
ności powołania Izby Pielęgniarek i Położnych w celu ochrony ten grupy zawodowej

3. Projekty ustaw o samorządzie – nad projektami ustawy o samorządzie pracowały koleżanki z całego kraju, dys-
kutując różne propozycje, porównując każdy zapis. Pierwsze głosowanie nad projektem odbyło się w Sejmie 22 
lutego 1991 r. a w ostatecznym kształcie została przyjęta w 19 kwietnia 1991 r. 

4. Ogólnopolski Komitet Organizacyjny – proces tworzenia samorządu pod jego kierunkiem trwał około 1,5 roku, 
pracowały kolejne komitety organizacyjne - również w województwach

5. I Krajowy Zjazd i Zjazdy Okręgowe, tworzenie struktur i organizacja samorządu.
Dziś nam pielęgniarkom i położnym istnienie samorządu zawodowego może wydawać się zwyczajnym, oczywistym faktem. 
Korzystając z okazji, czuję się w obowiązku przypomnieć nam wszystkim, że ten wydawałoby się oczywisty fakt 

kosztował przed laty nasze koleżanki i kolegów wiele trudów, szarpaniny, stresów a nierzadko też upokorzeń, bezinte-
resownego poświęcania swojego czasu.

Długa jest lista osób, które na trwałe zaznaczyły się na kartach historii naszego samorządu, którzy go tworzyli, 
rozwijali i wspierali, zwłaszcza w trudnych chwilach; którzy mieli siłę, odwagę i determinację do działalności samo-
rządowej na rzecz pielęgniarek i położnych.

Możemy o nich posłuchać we wspomnieniach członków samorządu, przeczytać w archiwalnych materiałach i do-
kumentach. 

Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska wszystkich, nie sposób wyliczyć także wszystkiego, co dla nas zrobili. Ale 
za wszystko serdecznie dziękujemy. 

Panie: Teresa Praszyńska, Urszula Telicka, Longina Pyszniak, Halina Luzeńczyk i Zofia Małas korzystając z wła-
snych doświadczeń i przeżyć mogą uzupełnić tą wypowiedź o sprawy, które z ich perspektywy, z perspektywy osób 
mocno zaangażowanych w działalność samorządową zasługują na rozwinięcie .

Szanowni Państwo, szanowne Koleżanki i Koledzy, tak bywa nie tylko w naszej profesji ale w ogóle w naszych 
ludzkich zachowaniach, że będąc przytłoczonymi trudami codzienności tracimy z oczu sens, ideę, a czasem niestety 
wartości nadrzędne.

Zdarza się, że po tak wielu latach od utworzenia i funkcjonowania samorządu pojawiają się pytania: Po co nam 
ten samorząd?

A powinniśmy raczej zapytać, gdzie dziś byłyby nasze zawody bez samorządu?
Skoro tyle problemów jest za nami a tak wiele jeszcze przed nami, kto by się nimi zajmował? Ktoś na pewno, ale 

z ogromnym prawdopodobieństwem zrobiłby to w myśl zasady O NAS BEZ NAS. Czy takie rozwiązania uznać możemy 
za właściwe?

Proszę zwrócić uwagę, że zawody medyczne, które nie mają swoich samorządów w pewnym sensie nam zazdroszczą 
i podkreślają, że samorząd to podstawa budowania silnej profesji.

My zaś z naszej samorządowej historii wiemy, że inicjatywa zbudowania samorządu potrzebowała wizji, odwagi 
i determinacji ze strony naszych koleżanek i kolegów ale też sprzyjającego otoczenia zewnętrznego. 

Bez zrozumienia naszych problemów ze strony osób sprawujących władzę ustawodawczą i wykonawczą w Państwie 
i na poziomie samorządów, najczęściej nie udaje się rozwiązać większości z nich.

Być może problemem jest też fakt, że tak mało jest pielęgniarek i położnych wszędzie tam, gdzie tą władzę się sprawuje.
Podsumowując, należy stanowczo stwierdzić, że powołując do życia samorząd otworzyłyśmy nowy rozdział w hi-

storii pielęgniarstwa i położnictwa.
Nie każdy zawód może tworzyć samorząd zawodowy. My mieliśmy tą możliwość, Nam się udało. Bądźmy z tego 

dumni i przekazujmy następnym pokoleniom, że „Nie wystarczy pracować w zawodzie, ale trzeba także pracować dla 
zawodu” - jak określa to cytat z książki Zuzanny Dumała „Tyczkowy groszek”.
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Następnie głos zabrały kolejno Panie: Teresa Pra-
szyńska, Longina Pyszniak, Danuta Januszek, Halina 
Luzeńczyk, Zofia Małas, Dorota Szlufik. W swoich wy-
stąpieniach przedstawiły własne wspomnienia i refleksje 
z okresu sprawowania funkcji w czasie, w którym prze-
wodniczyły i działały na rzecz naszej organizacji. W po-
dziękowaniu za pracę i działalność samorządową każdej 
z Pań wręczono bukiet kwiatów. 

W dalszej części uroczystości przystąpiono do wrę-
czania odznaczeń. Każdy Jubileusz a Jubileusz 25-lecia 
w szczególności – to doskonała okazja, by nie tylko ocalić 
od zapomnienia, ale to najlepszy moment, by podkreślić 
pamięć, docenić wysiłek osób, którzy poświęcali swój 
czas, angażowali siły na rzecz budowania i umacniania sa-
morządności oraz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Pre-
zydium ORPiP w Kielcach nominowało do odznaczeń 
zarówno członków naszej Izby, którzy aktywnie uczest-
niczyli w pracach samorządu jak również osoby, których 
postawa i chęć pomocy przyczyniła się do rozwoju i do-
skonalenia samorządności pielęgniarek i położnych w na-
szym województwie. 

Na podstawie Uchwały nr 86/VI/2016 r. Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie z dnia 
9 marca 2016 r. oraz Uchwały nr 160/VIIP/2016 Prezy-
dium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. przyznano Odznaczenia 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych. 

Wręczenia odznaczeń dokonała Zofia Małas – Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ewa Mi-
kołajczyk – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych. 

Za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz Samo-
rządu oraz pacjentów Statuetką – „Cierpiącym Przywró-
cić nadzieję” uhonorowane zostały Panie Pielęgniarki:
Teresa Praszyńska – pielęgniarka, członek krajowego 

komitetu organizacyjnego samorządu, I i II kadencja 
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych delegat na I i II zjazd krajowy, członek III 
kadencji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
delegat na okręgowy zjazd od I do V kadencji.

Longina Pyszniak – pielęgniarka, członek komitetu or-
ganizacyjnego ówczesnego woj. kieleckiego I i II ka-
dencja Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, delegat na I i II zjazd krajowy, III kaden-
cja Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych.

Halina Luzeńczyk – pielęgniarka, od I kadencji delegat 
na okręgowy zjazd, I, II kadencja członek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych. Przewodnicząca III 
i IV kadencji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, delegat na III,IV,iVI zjazd krajowy w VI kaden-
cji zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej.
Przyznanie „HONOROWEGO ODZNACZENIA 

SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH” to 
wspaniały moment, by docenić wsparcie i współpracę ze 
strony osób, które nie będąc przedstawicielami naszych 
profesji pomagały nam w realizacji naszych zadań.

Odznaczenie otrzymali:
Krzysztof Słoń – Senator Rzeczpospolitej Polskiej – w po-

dziękowaniu za wieloletnią współpracę, za wsparcie na-
szych działań w pozyskanie siedziby ŚIPiP do działal-
ności samorządowej i procesu edukacji podyplomowej 
Pielęgniarek i Położnych (na zdjęciu poniżej).

Laureatki statuetki „Cierpiącym Przywrócić nadzieję”

Statuetki „Cierpiącym Przywrócić nadzieję”
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Wojciech Lubawski – Prezydent miasta Kielce – jako 
wyraz wdzięczności za to, że środowisko Pielęgniarek 
i Położnych zawsze mogło liczyć na pomoc i wsparcie 
w różnych czasem trudnych momentach działalności 
samorządowej. 

Odznaczenie złote „ZASŁUŻONY DLA 
SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”
otrzymała Pani Marzena Pyk – pielęgniarka, zastępca 
dyrektora ds. pielęgniarstwa Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w Kielcach. W III i IV kadencji Zastępca Na-
czelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, od 
V kadencji – nadal członek Okręgowej Rady i Prezydium 

Odznaczenia srebrne „ZASŁUŻONY DLA 
SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”
otrzymali:
Maria Boczek – pielęgniarka, Zespół Opieki Zdrowotnej 

Św. Łukasza Końskie, delegat na okręgowy zjazd od 
I kadencji członek Okręgowej Rady, Prezydium Okrę-
gowej Rady, Pełnomocnik.

Lucyna Broszko – położna, Specjalistyczny Szpital Du-
cha Św. w Sandomierzu od II kadencji delegat na okrę-
gowy zjazd, I kadencja - Wiceprzewodnicząca położna 
w Tarnobrzeskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych, od III 
kadencji członek Okręgowej Rady, Prezydium Okrę-
gowej Rady ŚIPiP w Kielcach, V kadencja przewodni-
cząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Ryszard Chruszczewski – pielęgniarz, Świętokrzyskie 
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sa-
nitarnego oddział Starachowice delegat na okręgowy 
zjazd od IV kadencji, członek Okręgowego Sądu Pie-
lęgniarek i Położnych, pełnomocnik, V i VI kadencja 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych obecnie Zastępca Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej, delegat na VI i VII kra-
jowy zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Jacek Gawłowski – pielęgniarz, Świętokrzyskie Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
oddział Ostrowiec Świętokrzyski, delegat na okręgowy 
zjazd, od IV kadencji ,członek Okręgowej Rady, Prezy-
dium Okręgowej Rady, skarbnik V i VI kadencji, w VII 
kadencji sekretarz, delegat na VI i VII krajowy zjazd Pie-
lęgniarek i Położnych obecnie członek Naczelnej Rady 
i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Bogumiła Kowalczyk-Sroka – Naczelna Pielęgniarka 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Św. Rafa-
ła w Czerwonej Górze, od II kadencji delegat na okrę-
gowy zjazd, II kadencja członek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, od III kadencji członek Okręgowej Rady.

Agnieszka Kula-Kielian – pielęgniarka, Podstawowa Opie-
ka Zdrowotna Kazimierza Wielka, od V kadencji delegat 
na okręgowy zjazd, w V i VI kadencji członek Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz pełnomocnik.

Anna Łoś-Wróbel – Pielęgniarka Naczelna w Zespole 
Opieki Zdrowotnej im. Św. Łukasza w Końskich, od 
III kadencji delegat na okręgowy zjazd, od V kaden-
cji członek Okręgowej Rady, Prezydium, delegat na V 
i VI krajowy zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Jadwiga Maciejska – pielęgniarka, Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Busku Zdroju, od II kadencji delegat na okrę-
gowy zjazd, II kadencja członek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, V kadencja pełnomocnik, od VI kadencji 
członek Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady.

Małgorzata Madyś – położna, Artmedik Szpital Specja-
listyczny im. W. Biegańskiego w Jędrzejowie od IV 
kadencji delegat na okręgowy zjazd, od IV kadencji 
członek Okręgowej Rady, V i VI kadencja Wiceprze-
wodnicząca – położna Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, delegat na VI krajowy zjazd Pielęgniarek 
i Położnych.

Elżbieta Majka – pielęgniarka, Podstawowa Opieka 
Zdrowotna Ostrowiec Świętokrzyski, od II kadencji 
delegat na okręgowy zjazd, pełnomocnik, V i VI ka-
dencja Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej.

Henryka Majkowska – pielęgniarka, jest z nami od po-
wstania Samorządu. To nieoceniony organizator, bez 
którego proszę Państwa żaden zjazd, nasza uroczystość 
i codzienna praca biura ŚIPiP obejść się nie może. Bar-
dzo dziękujemy Pani Henryko. 

Ewa Mikołajczyk – pielęgniarka, Wojewódzki Specjali-
styczny Szpital Dziecięcy w Kielcac od IV kadencji 
delegat na okręgowy zjazd, IV kadencja członek Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych, V i VI kadencja 
sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
obecnie VII kadencja Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, delegat na Krajowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Izabela Oszmiana – położna, Podstawowa Opieka Zdro-
wotna Pińczów od III kadencji delegat na okręgowy 
zjazd, pełnomocnik, VI kadencja zastępca Okręgowe-
go RzecznikaOdpowiedzialności Zawodowej aktualnie 
skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
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Krystyna Rzeszowiak – pielęgniarka, Specjalistyczny 
Szpital Ducha Św. w Sandomierzu, od III i IV kaden-
cji delegat na okręgowy zjazd, VI kadencja Przewod-
nicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, VII kadencja 
członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Elżbieta Skuza – pielęgniarka, indywidualna praktyka 
pielęgniarska Kielce, członek komitetu organizacyjne-
go, od V kadencji delegat na okręgowy zjazd, od VI 
kadencji członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych.

Beata Stępień – pielęgniarka, Centrum Dializa w Opa-
towie, od III kadencji delegat na okręgowy zjazd, IV 
kadencja zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej, V i VI kadencja Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, VII kaden-
cja członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Dorota Tekiela – pielęgniarka, zastępca Dyrektora ds. 
Pielęgniarstwa Woj. Specjalistycznego Szpitala Dzie-
cięcego w Kielcach, delegat na okręgowy zjazd od 
I kadencja, III kadencja członek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, IV-VII kadencja członek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, VI kadencja Zastępca Na-
czelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
delegat na VI i VII zjazd krajowy, obecnie pracownik 
Ośrodka Kształcenia ŚIPiP.

Ewa Wojcieszek – pielęgniarka, Podstawowa Opieka 
Zdrowotna w Skarżysku-Kam. od II kadencji delegat 
na okręgowy zjazd oraz członek Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, w IV i VI i VII kadencji Wice-
przewodnicząca- pielęgniarka Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych, delegat na VI i VII zjazd krajowy.

Odznaczenia brązowe:„ZASŁUŻONY DLA 
SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”
otrzymali:
Anna Antonkiewicz – pielęgniarka, pracownik Święto-

krzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych od I kadencji, 
współpracuje z Okręgowym Rzecznikiem Odpowie-
dzialności Zawodowej, obecnie Główna Księgowa.

Barbara Chudera – pielęgniarka, Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej 
od I kadencji delegat na okręgowy zjazd oraz członek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Barbara Forma – pielęgniarka, Podstawowa Opieka 
Zdrowotna Radlin, od II kadencji delegat na okręgowy 
zjazd, pełnomocnik.

Małgorzata Kryczka – pielęgniarka, Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej Solec Zdrój, od V i VI kaden-
cja delegat na okręgowy zjazd, członek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, VI kadencja członek 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
delegat na VI krajowy zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Marzena Lech – pielęgniarka, Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, od 
II kadencji delegat na okręgowy zjazd pełnomocnik V 
i VI kadencji.

Grażyna Mikołajczyk – pielęgniarka, Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, delegat na 
okręgowy zjazd od I kadencji od II kadencji Członek 
Okręgowej Rady.

Ewa Obara – pielęgniarka, Powiatowy Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach, od III kadencji delegat 
na okręgowy zjazd, od VI kadencji członek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

Stanisława Olejarczyk – pielęgniarka, Powiatowe Cen-
trum Usług Medycznych Kielce od II kadencji delegat 
na okręgowy zjazd, pełnomocnik.

Izabela Ostrowska – Naczelna Pielęgniarka, Samodzielny 
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszo-
wie, od I kadencji delegat na okręgow zjazd, od III kadencji 
członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Mariusz Pająk – pielęgniarz, Dom Pomocy Społecznej 

Laureaci odznaczeń srebrnych „ZASŁUŻONY DLA 
SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”



BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

14

w Kielcach, od V kadencji delegat na okręgowy zjazd, 
pełnomocnik od V kadencji członek Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Hanna Sado – pielęgniarka, Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, od III kadencji dele-
gat na okręgowy zjazd, pełnomocnik, od VI kadencji 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Anna Sławińska – pielęgniarka, Świętokrzyskie Centrum 
Onkologii w Kielcach, od III kadencji delegat na okrę-
gowy zjazd, pełnomocnik.

Dorota Sorbian – położna, Podstawowa Opieka Zdro-
wotna w Skarżysku-Kam. od III kadencji delegat na 
okręgowy zjazd, pełnomocnik.

Elżbieta Sosnowska-Parzyszek – pielęgniarka, Święto-
krzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, od V kaden-
cji delegat na okręgowy zjazd, pełnomocnik.

Urszula Wojtasik-Kaczmarek – pielęgniarka, Gminny 
Zespół Ośrodków Zdrowia w Nagłowicach, od I ka-
dencji delegat na okręgowy zjazd, pełnomocnik.

Dorota Wozniak – położna - długoletni pracownik ŚIPiP, 
współpracuje z Okręgowym Sądem Pielęgniarek i Po-
łożnych.

Anna Zimny – pielęgniarka, Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny Św. Rafała w Czerwonej Górze, od IV kaden-
cji delegat na okręgowy zjazd, pełnomocnik

W podziękowaniu za długoletnią współpracę na rzecz 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach ufundowała 
Statuetki pracownikom ŚIPiP:
Halina Chwalińska-Kubiakowska – przez długie lata 

sprawowała obsługę prawną w ŚIPiP w Kielcach.
Aleksandra Munnich-Wróbel – długoletni pracownik 

biblioteki w ŚIPiP w Kielcach.
Barbara Musiał – nieprzerwanie od I do VI kadencji 

Samorządu dbała o finanse naszej izby jako Główna 
Księgowa.

Teresa Nogal – przez wiele lat prowadziła bibliotekę  
ŚIPiP wykorzystując swoje doświadczenie z wielo-
letniej pracy jako nauczyciel w Liceum Medycznym 
w Kielcach.

Maciej Terek – Pan Maciek od III kadencji sprawuje 
opiekę nad naszym systemem informatycznym i stroną 
internetową ŚIPiP.

Elżbieta Wawrzeńczyk – w ŚIPiP pracuje od I kadencji, 
początkowo w dziale prawa wykonywania zawodu, 
obecnie jako zastępca głównej księgowej.

Aneta Zwierzchowska – Anetka jest z nami od II kaden-
cji działalności samorządu wykonując obowiązki pra-
cownika rejestru prawa wykonywania zawodu. Nasza 
pani inżynier jest też po części informatykiem, grafi-

Laureaci odznaczeń brązowych „ZASŁUŻONY DLA 
SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”

Nagrodzeni za długoletnią
współpracę ze Świętokrzyską Izbą 
Pielęgniarek i Położnych
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naszego samorządu złożyła osobom uhonorowanym ser-
deczne podziękowania i gratulacje a Pani Marzena Pyk 
podziękowała w imieniu odznaczonych. 

Przewodnicząca ŚIPiP dokonała podsumowania uro-
czystości wyrażając nadzieję, że spotkanie zapisze się 
w naszej pamięci jako chwile, którym towarzyszyły po-
zytywne a dla wielu z nas wzruszające emocje. Dla or-
ganizatorów to ogromna radość i zaszczyt, że tak liczni 
goście i nasze koleżanki i koledzy spędzili z nami czas 
uczestnicząc we wspólnym święcie. 

Wszyscy zaproszeni zostali na koncert pod kierunkiem 
Artura Jaronia, a kolacja przygotowana dla uczestników 
była wspaniałą okazją do rozmów, refleksji i miłych spo-
tkań nie rzadko po latach…

Na zakończenie uroczystości wyprowadzono Sztandar 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ewa Wojcieszek

kiem, fotoreporterem i współredaguje biuletyn.
Statuetkę przekazano na ręce Pani Sylwii Szymula 

reprezentującej Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter 
Polska – w podziękowaniu za sponsorowanie naszych 
przedsięwzięć oraz wieloletnią współpracę.

Wręczono również dyplomy i nagrody przyznane przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 
laureatkom eliminacji wojewódzkich XI konkursu „Pielę-
gniarka Roku 2015” organizowanego przez Polskie To-
warzystwo Pielęgniarskie.

Otrzymały je Panie: 
– Aneta Koneczną
– Katarzyna Gierczyńską
– Katarzyna Kusiak
– Daria Kowalska
– Magdalena Błońska 

Pani Ewa Wojcieszek w imieniu wszystkich członków 

5 maja 2016 odbył się w Sopocie Kongres POZ zor-
ganizowany przez Komitet Obrony Pielęgniarek i Położ-
nych. KOPIP jest organizacją działającą jak sama nazwa 
wskazuje w obronie pielęgniarek i położnych. Celem 
KOPIP jest informowanie społeczeństwa o problemach 
pielęgniarek i położnych, ale też przekonanie pacjentów, 
że postulaty środowiska pielęgniarek i położnych mają na 
celu podniesienie jakości świadczeń, a więc są to działa-
nia na rzecz pacjenta.

Kongres POZ zorganizowano w związku ze zmiana-
mi jakie Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić 
w POZ, a mianowicie doprowadzenie do rozwiązań, któ-
re będą miały charakter skoordynowany, a koordynatorem 
tej szeroko pojętej opieki miałby być lekarz rodzinny.

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele Okręgo-
wych Izb Pielęgniarek i Położnych z całej Polski, Prezes 
Naczelnej Rady Zofia Małas, Przewodnicząca Ogólnopol-
skiego Związku Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargie-
wicz, przedstawiciele Związku Pracodawców, samorzą-
dowcy, pielęgniarki i położne z całej Polski.

Kongres rozpoczęli liderzy KOPIP Anna Czarnecka, 
Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Krystyna Dębkowska 
oraz Sebastian Irzykowski. Zaprezentowali oni zebranym 
min. wypowiedzi Ministra Zdrowia Konstantego Radzi-
wiłła, Prezesa PZ Jacka Krajewskiego , z których wy-
nikało, że wg. ich koncepcji należy dążyć do tworzenia 
w POZ zespołów składających się z lekarza, pielęgniarki, 
położnej i innych pracowników medycznych, w celu za-
pewnienia szeroko pojętej opieki z ogromnym naciskiem 
na profilaktykę i wczesne rozpoznanie, a liderem i koor-
dynatorem tej opieki miałby być lekarz POZ. 

Po wystąpieniach liderów KOPIP rozpoczęła się druga 
część Kongresu. Jako pierwsza głos zabrała Dorota Ki-
liańska, która przedstawiła obecne oczekiwania-zadania 
WHO wobec pielęgniarek POZ, skutkujące wprowadze-
niem do ochrony zdrowia Pielęgniarki Zdrowia Rodziny, 
jako kluczowego ogniwa podstawowej opieki zdrowotnej, 
które może wzmocnić system ochrony zdrowia i pomóc 
w poprawie dostępności do świadczeń, zmniejszając tym 
samym wykluczenie pacjentów. Zadania wyznaczone 

KONGRES POZ - SOPOT 5 maja 2016

Laureatki eliminacji wojewódzkich XI konkursu „Pielęgniarka Roku 2015” 
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dla Pielęgniarki Zdrowia Rodziny (FHN) mają stano-
wić wsparcie dla społeczności lokalnych, i uważane są 
za niezbędne do realizacji kompleksowej opieki w POZ. 
Kompetencje FHR pozwolą na promowanie, ochronę 
i przywracanie zdrowia jednostki i rodziny w środowi-
sku, w ciągu całego życia, poprzez redukcję głównych 
problemów zdrowotnych, wypadków i urazów. Analizu-
jąc zaproponowane przez WHO kompetencje FHN oraz 
zadania pielęgniarki POZ, można zauważyć wiele podo-
bieństw i można uznać, że w Polsce kompetencje Pielę-
gniarki Zdrowia Rodziny realizuje pielęgniarka POZ, od 
której społeczeństwo oczekuje wszechstronnej, całościo-
wej opieki. Jako następna wystąpiła Beata Wieczorek –
Wójcik, która jako rozwinięcie poprzedniego wystąpienia 
przedstawiła szwedzkie doświadczenia w opiece skoordy-
nowanej, oraz postulowaną rolę i usytuowanie pielęgniar-
ki w systemie POZ. 

Izabela Ćwiertnia Konsultant Wojewódzki w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Rodzinnego z Krakowa przedstawiła 
idee pielęgniarstwa rodzinnego , oraz swoje doświadcze-
nia w pracy jako pielęgniarka rodzinna. Z przedstawio-
nych przez nią analiz jasno wynikało, że rozkład pracy 
pielęgniarki w ciągu jednego dnia w domu chorego i ga-
binecie w zależności od formy zatrudnienia pielęgniarki 
środowiskowej jest zupełnie różny. Pielęgniarka środo-
wiskowa pracująca jako samodzielny świadczeniodawca 
spędza w środowisku-domu chorego 80% swojego cza-
su, a tylko 20% w gabinecie, podczas gdy pielęgniarka 
zatrudniona w strukturach lekarza POZ 85% czasu w ga-
binecie, a 15% w środowisku, wykonując głównie zlece-
nia lekarskie. Na podstawie swoich obserwacji wskazała 
też, że odrębne kontraktowanie świadczeń medycznych 
określonej grupy zawodowej wchodzącej w skład ze-
społu interdyscyplinarnego zwiększa samodzielność 
poszczególnych świadczeniodawców, co przynosi wy-
mierne korzyści dla pacjentów przewlekle chorych i nie-
pełnosprawnych.

Największe zainteresowanie wzbudziło jednak wystą-
pienie Pani Marii Matusiak, członka NRPIP, członka ze-
społu do opracowania strategii rozwiązań systemowych 
zakresie POZ. Rozpoczęła ona od informacji, iż w skład 
22 osobowego zespołu wchodzą tylko 4 pielęgniarki i od 
4 maja – 1 położna (zespół pracuje od stycznia 2016), 
głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów - 
w związku z tym szanse „wprowadzenia” do ustawy pro-
ponowanych przez środowisko pielęgniarek i położnych 
założeń są małe, a wypracowane przez zespół założenia 
mają być wykorzystane do przygotowania projektu zało-
żeń do ustawy o POZ. Ustawa ma przyczynić się do: po-
prawy dostępności, jakości, bezpieczeństwa; zwiększenia 
efektywność POZ , ułatwienia działalności personelu me-
dycznego; przyczynić się do zachowania i poprawy zdro-
wia społeczeństwa. Założenia te mają być osiągnięte po-
przez wprowadzenie koordynowanej opieki zdrowotnej, 
określonej jako sieć współpracujących ze sobą dostawców 
usług medycznych, utworzonych przez menagerów przej-

mujących odpowiedzialność finansową i organizacyjną 
za zapewnienie dostępu do stosownie szerokiego zakresu 
usług medycznych, koordynujących opiekę nad swoim 
pacjentem, zapewniając ciągłość leczenia i wewnętrzny 
nadzór nad jakością. 
O co postulowali przedstawiciele pielęgniarek i położnych?
• powrót do nazwy pielęgniarka, położna rodzinna,
• wprowadzenie definicji oraz zakresu zadań dla pielę-

gniarki pracującej w gabinecie zabiegowym i punkcie 
szczepień, a tym samym rozdzielenie zadań pielęgniar-
ki rodzinnej od pielęgniarki pracującej w gabinecie za-
biegowym, punkcie szczepień,

• zachowanie samodzielności zawodowej i gospodar-
czej poprzez:
– zachowanie odrębnych list pacjentów dla lekarza, 

pielęgniarki POZ , położnej POZ,
– odrębne kontraktowanie świadczeń dla poszczegól-

nych zakresów POZ tj. pielęgniarek rodzinnych, 
położnych rodzinnych, pielęgniarek w środowisku 
nauczania wychowania

• wprowadzenie e-dokumentacji, 
• wdrożenie ICNP,
• dodatkowe zadania dla pielęgniarek, położnych finan-

sowane odrębnie,
• wprowadzenie rezydentur w specjalizacjach dla pielę-

gniarek i położnych,
• wprowadzenie do POZ Pielęgniarki Zdrowia Rodziny. 
Jakie korzystne zapisy uzyskaliśmy?
– powrót do nazwy pielęgniarka, położna rodzinna,
– wprowadzenie rezydentur w specjalizacjach dla pielę-

gniarek i położnych,
– promowanie rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego,
– zapewnienie równomiernego finansowania świadcze-

niodawców w poszczególnych zakresach tj. lekarzy, 
pielęgniarek, położnych POZ , bez różnicowania ze 
względu na formę organizacyjno-prawną podmiotu,

– utrzymanie odrębnie finansowanej medycyny szkol-
nej,

– wprowadzenie obowiązkowych szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pielęgniarek i położnych POZ,

– promowanie oraz uświadamianie pacjenta o możliwo-
ści wyboru pielęgniarki POZ, położnej POZ udzielają-
cej świadczeń w miejscu zamieszkania pacjenta,

– zwiększenie w POZ personelu medycznego, w tym 
pielęgniarek i położnych, 

– zwiększenie roli pielęgniarki w zapewnianiu ciągłej 
opieki prewencyjnej nad pacjentem,

– poszerzenie zakresu zadań pielęgniarki, położnej POZ 
wraz z zapewnieniem odpowiedniego finansowania,

– zwiększenie roli i zadań pielęgniarek i położnych w re-
alizacji programów profilaktycznych.

Zapisy niekorzystne:
– wymóg deklaracji współpracy lekarzy i pielęgniarek,
– zachęty finansowe do tworzenia zespołów medycyny 

rodzinnej, świadczących wszechstronną opiekę lekarza, 
pielęgniarki, położnej, koordynowanych przez lekarza,
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– promocja i wspieranie przez instytucje państwowe 
funkcji koordynacyjnej lekarza POZ,

– rozwój budżetu powierzonego obejmującego zakres 
POZ (świadczenia nocnej i świątecznej opieki, świad-
czenia w środowisku nauczania), zakres AOS (kon-
sultacje jednorazowe i stałe leczenie) i inne zakresy 
świadczeń w ramach opieki skoordynowanej.
Tylko tych kilka niekorzystnych zapisów może znacznie 

ograniczyć samodzielność zawodową pielęgniarek i po-
łożnych (wspólne z lekarzem listy pacjentów, preferencje 
finansowe dla zespołów medycyny rodzinnej z wiodącą 
rolą lekarza), ale też są one niekorzystne dla pacjenta. Pie-
lęgniarka świadczeniodawca zapewniała pacjentowi kom-
pleksową opiekę i pełną dyspozycyjność, podczas gdy po 
wprowadzeniu ustawy realizacja zadań może być utrud-
niona, bo uzależniona od pracodawcy, dla którego zadania 
pielęgniarki rodzinnej nie muszą być priorytetem. Ogra-
niczenie czasu pracy w środowisku powodować będzie 
ograniczenie czynności pielęgniarskich i leczniczych co 
skutkować będzie dłuższym czasem powrotu do zdrowia 
i sprawności pacjenta, wzrostem liczby hospitalizacji, a od-
czuwany brak wsparcia i profesjonalnej porady skutkuje 
utratą zaufania do pracowników medycznych oraz podmio-
tów leczniczych. Ograniczona opieka pielęgniarska/położ-
nicza może doprowadzić do wzrostu patologii w rodzinie 

spowodowanych brakiem przygotowania przyszłych matek 
do macierzyństwa i brakiem zaangażowania rodziny do 
opieki nad nowo narodzonym członkiem tej rodziny.

Pielęgniarka/położna pracą i zaangażowaniem buduje 
markę i zaufanie w środowisku pacjenta, które przekłada 
się na deklaracje. Brak powiązania jakości pracy z dekla-
racjami , które będą sztywno powiązane z deklaracjami 
lekarza, można uznać za jakościowy krok do tyłu. Po-
dobnym krokiem może być brak czasu na doskonalenie 
zawodowe, a wykonywane przez nas zawody wymagają 
od ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy i umie-
jętności zawodowych.

 Kongres po burzliwych dyskusjach zakończył się wy-
stosowaniem Apelu do Premier Beaty Szydło. Także po-
łożne środowiskowe dodatkowo zaniepokojone jeszcze 
wówczas projektem (dziś są już ogłoszone postępowania 
konkursowe) koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży 
(KOC) wystosowały list do pacjentów w którym dzielą się 
swoimi obawami. Oba listy zamieszczam poniżej.

Izabela Oszmiana
Pełny tekst analizy funkcjonowania POZ w Polsce oraz 
propozycje strategii rozwiązań systemowych wypracowa-
ny przez Zespół do opracowania strategii rozwiązań sys-
temowych w zakresie POZ znajduje się na naszej stronie 
internetowej www.sipip.kielce.pl

Szanowna Pani Premier,
Na początku tego listu chcemy wyrazić podziękowa-

nia za zainteresowanie się tematyką Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w kontekście Pielęgniarek i Położnych. Rze-
czywiście, na całym świecie istnieje szereg rozwiązań, 
które warto implementować w celu wzmocnienia roli 
Pielęgniarki i Położnej. Wierzymy, iż intencje ministra 
zdrowia, Pana Konstantego Radziwiłła były i są słuszne, 
jednakże ostateczny owoc działań, które podjął resort są 
dalekie od oczekiwań naszego środowiska.

Niestety, z wielkim bólem musimy przypomnieć, że 
minister zdrowia jest ministrem wszystkich Pacjentów 
i Podopiecznych. Ta oczywistość niesie za sobą konkret-
ny przekaz – Decydenci powinni reprezentować również 
interes Pielęgniarek i Położnych, gdyż leży on właśnie 
w interesie wyżej wymienionych. Koncentrując się na 
interesie środowiska lekarskiego obecny Rząd dystansuje 
się jednocześnie od instytucji dialogu społecznego, opar-
tego na partnerstwie i kompromisie. To bardzo surowa 
teza, jednakże wynikająca z podjętych działań. Do prac 
w zespole ds. POZ nie zostały zaproszona odpowiednia 
liczba reprezentantów środowiska Pielęgniarek i Położ-
nych, co jednoznacznie obrazuje politykę resortu wobec 
naszych Koleżanek i Kolegów.

Ważne są również elementy makro – polityczne, któ-
re powinny dać do myślenia członkom zespołu, z którym 
ministerstwo prowadzi współpracę. Zarówno zalecenia 
WHO, jak i te znajdujące się w Deklaracji Monachijskiej 

z 2000 roku są oparte o silną rekomendację poszerzania 
niezależności zawodu Pielęgniarki i Położnej. Uzasadnie-
nie tejże rekomendacji wynika z kryzysu demograficzne-
go.

Rozwiązania propagowane przez ministerstwo zdrowia 
nie wiedzieć do końca czemu (trudno o logiczne uzasad-
nienie) są oparte, o dogmatyczną negację zaleceń między-
narodowych instytucji badających system opieki zdrowot-
nej w poszczególnych krajach. Polska, jak Pani Premier 
zapewne dobrze wie, również dotknięta jest kryzysem 
demograficznym. Nie sposób pominąć faktu, iż w naszym 
kraju brakuje około 100 tysięcy pielęgniarek. Co roku set-
ki z nich opuszcza nasz kraj za przysłowiowym chlebem, 
ponieważ ojczysty system nie spełnia ich oczekiwań. 
Tracą nie tylko same pielęgniarki, ale przede wszystkim 
społeczeństwo, które z racji starzenia się wymaga opieki 
w stopniu bardziej zaawansowanym niż jeszcze dziesięć, 
piętnaście lat temu.

Retoryka, która została przyjęta przez ministerstwo 
zdrowia to w efekcie odebranie niezależności zawodu Pie-
lęgniarki i Położnej, zepchnięcie jej na margines praktyk 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Za komunikowaną nar-
racją nie przemawia niestety matematyka. W 2015 roku na 
świadczenia lekarzy POZ NFZ zawarł 6226 umów, a na 
świadczenia Pielęgniarek i Położnych POZ odpowiednio 
6393 i 4684. Rozumiemy podstawy ekonomiczne w kon-
tekście interesu lekarzy, ale nie Pacjentów i Podopiecz-
nych.

Apel do Beaty Szydło w sprawie POZ
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Przede wszystkim, lekarz nie jest w stanie zbadać śro-
dowiska domowego. Wielokrotnie Pacjent wymaga nie 
tyle leczenia, co opieki, troski i pomocy. W razie wątpli-
wości zalecamy powtórne zapoznanie się z liczbami do-
tyczącymi świadczeń w roku uprzednim. Proszę zwrócić 
uwagę, że cały szereg problemów, które mają wpływ na 
stan Pacjenta wynika z ekosystemu, w jakim przebywa. 
Ogromna ilość działań może pozostać w obrębie właśnie 
środowiska Pacjenta, bez potrzeby udawania się do leka-
rza. Warto rozważyć taki sposób myślenia.

To samo tyczy się środowiska Położnych. W imię jakie-
go paradygmatu lekarz miałby nadzorować proces pielę-
gnacji? Położne uzyskały odpowiednie uprawnienia, które 
pozwalają im na samodzielność. Czy rządzący są w stanie 
wyjaśnić, dlaczego zamiast dążyć do realizacji i ustaleń 
dotyczących niezależności Położnych przyswaja się kon-
cepcje nie służące interesowi milionów Polek. Proszę nie 
zapominać, że Położna jest przewodnikiem po świecie ko-
biecości. Próba ingerencji w tą ważną społecznie więź jest 
trudna do zrozumienia. Apelujemy, aby i w tej sprawie 
niezłomnie podążać już dawno wytyczoną ścieżką.

Podsumowując – marginalizacja środowiska Pielęgnia-
rek i Położnych, hibernacja tysięcy ludzi w przestrzeni ga-
binetów lekarskich, swoiste odcięcie od Pacjenta można 
nazwać pewnego rodzaju daleko idącym wynaturzeniem 
zawodu, którego esencją jest budowanie integralnej więzi 
ze społeczeństwem.

Zespół ds. POZ, który został powołany 23 marca 2016 
roku na wniosek ministra zdrowia, Pana Konstantego Ra-
dziwiłła wypracował analizę dotyczącą Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej. Stanowić ma ona merytoryczną podstawę 
do prac legislacyjnych nad ustawą o POZ. Z przykrością 
informujemy, iż nie możemy zaakceptować tez postawio-
nych w w/w wymienionym dokumencie ze względu na 
nadreprezentację środowiska lekarskiego w składzie zespo-
łu, co przyczyniło się w efekcie do zagłuszenia postulatów 
zgłaszanych przez Pielęgniarki i Położne.

Apelujemy o powołanie nowego zespołu, który bę-
dzie oparty o parytet poszczególnych grup zawodowych. 
W naszej ocenie jest to jedyny sposób na zbudowanie 
strategii, która będzie służyć interesowi Pacjenta. Każdy 
inne rozwiązanie jest dalekie od zasad szeroko pojętego 
dialogu społecznego.

Z wyrazami szacunku,
podpisano

Anna Czarnecka – Lider KOPiPu
Krystyna Dębkowska – Lider KOPiPu
Sebastian Irzykowski – Lider KOPiPu

Ilona Kwiatkowska Falkowska – Lider KOPiPu
Zofia Małas – Prezes NRPiP

Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca OZZPiP
dr Grażyna Wójcik – Prezes ZG PTP

Grażyna Aksamit – Prezes Zarządu KZPL
Maria Łapko – Prezez KPiPR w Olsztynie

Koordynowana opieka kobiet w ciąży – list położnych
Szanowni Państwo,
W obliczu niekorzystnych dla pacjentów zmian, które 

zapowiada minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w sek-
torze Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), oraz pilota-
żu programu Opieki Koordynowanej w Ciąży (KOC) my, 
położne, zwracamy się z prośbą o pomoc w nagłośnieniu 
problemu.

Wg Ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych za-
wód pielęgniarki i położnej jest zawodem samodzielnym 
i niezależnym. Możemy otwierać własne praktyki położ-
nicze i podpisywać samodzielne kontrakty z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Mamy prawo samodzielnie sprawo-
wać opiekę nad kobietą w czasie ciąży i połogu, a także 
odbierać porody w domu.

Każda położna decydująca się na otwarcie własnej 
praktyki doskonale wie, jak ważna jest najwyższa jakość 
usług, bo tylko ona gwarantuje utrzymanie się na rynku. 
Wiele z nas zainwestowało swój czas oraz środki mate-
rialne, by móc zapewnić pacjentkom najlepszą możliwą 
opiekę oraz, co dla nas bardzo istotne, czerpać satysfak-
cję z wykonywania swojej pracy. Skutki proponowanej 
Ustawy uderzają w najbardziej przedsiębiorcze oraz naj-
bardziej zaangażowane i oddane swojej pracy położne ro-
dzinne, które nieustannie poszerzają swoje kwalifikacje, 
by zapewniać pacjentkom profesjonalną i nowoczesną 
opiekę na wysokim poziomie.

Większość czasu spędzamy na wizytach w domu i nie-
jednokrotnie jesteśmy do dyspozycji również „pod telefo-
nem”. Najwspanialszą zapłatą za naszą pracę są rekomen-
dacje pacjentek, polecających nas sobie nawzajem.

Obecne plany Ministerstwa Zdrowia dążą do zabrania 
nam tej wywalczonej przez lata samodzielności. Projek-
ty opieki koordynowanej szczytnie zakładają, że położne 
rodzinne będą partnerkami lekarzy i szpitali, ale zasady jej 
finansowania nie pozostawiają złudzeń. To szpital i lekarze 
znowu będą decydować o naszym zatrudnieniu, zakresie na-
szych obowiązków i o naszych wynagrodzeniach, o które od 
lat walczymy. Najważniejsze jest jednak to, że proponowane 
rozwiązania degradują znaczenie naszej profesji. Odbiera się 
nam prawo do swobody działalności gospodarczej. Fakt, że 
nasze praktyki i wyposażane ogromnym kosztem gabinety 
zostaną zamknięte, jest jednak dla Pana Ministra Zdrowia 
„ostatnim argumentem, jakim ma zamiar się kierować” przy 
opracowywaniu założeń do Ustawy o POZ (cytat Pana Mi-
nistra z posiedzenia dostępny jest pod linkiem:http://www.
pielegniarki.info.pl/article/view/id/6121).

Najgorsze jest jednak to, że tzw. opieka koordynowa-
na uderza w pacjentki. Ogranicza im wybór specjalistów, 
w tym osoby prowadzącej ciążę, edukację przedporodową 
i wspierającą je w połogu. W praktyce uniemożliwia także 
swobodny wybór miejsca porodu. Wszystkie usługi me-
dyczne zostaną sprowadzone do niezbędnego minimum, 
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a niedofinansowane szpitale i placówki POZ będą repero-
wać swoje budżety kosztem pacjentek.

Położnictwo w Polsce zmierza w złym kierunku. Za-
miast podnosić prestiż i znaczenie położnej, jak ma to 
miejsce w krajach Europy Zachodniej, degraduje się nas 
do roli podwykonawczyń.

W wielu miejscach już tak się dzieje: prym wiedzie lekarz, 
a wykwalifikowana położna wykonuje pracę rejestratorki, 
telefonistki i sprzątaczki, przez co nie ma czasu na opiekę 
nad pacjentkami w domu. To marnotrawienie wiedzy i kwa-
lifikacji położnych. Zaskakujący jest pomysł Pana Ministra, 
aby promować tego typu tryb pracy. Jego ofiarą padną przede 
wszystkim pacjentki, którym odbierze się prawo do wykwa-
lifikowanej i łatwo dostępnej opieki medycznej – wszak po-
łożne POZ docierają nawet do najmniejszych miejscowości, 
gdzie żaden lekarz nigdy nie zawita. „Dobro pacjenta”, któ-
rym tak szczytnie tłumaczy się Pan Minister, jest wyłącznie 
przykrywką do promowania mechanizmów ograniczających 
system opieki pozalekarskiej. Nowe rozwiązania mają słu-
żyć nie pacjentkom, lecz głównie lekarzom, którzy przejmą 
środki finansowe dotychczas przeznaczone dla położnych.

Polskim pacjentkom nie brakuje dziś fachowej opieki 
w czasie ciąży i połogu. Potrzebne są tylko sprawny sys-
tem informatyczny i właściwy przepływ informacji po-
między personelem medycznym. Każdy lekarz powinien 
bowiem wiedzieć, jakie są kompetencje położnej czy pie-
lęgniarki POZ, i odsyłać pacjentów pod ich opiekę, gdy 
tego wymagają albo gdy prawo im to gwarantuje.

Położne znają swoje kompetencje i wiedzą, kiedy kie-
rować pacjentki na konsultację lekarską. To lekarze nie in-
formują kobiet o przysługującej im bezpłatnej opiece po-
łożnej, jak nakazuje im standard opieki okołoporodowej. 
Przez to kobiety nie są świadome swoich praw. Mogą się 
o nich dowiedzieć wyłącznie od swoich koleżanek, któ-
re miały okazję trafić na samodzielnie pracujące położne 
i doświadczyć wysokiej jakości ich usług.

W imieniu położnych POZ zwracamy się z prośbą 
o poinformowanie polskich pacjentów o planach Pana 
Ministra Zdrowia, aby mogli się dowiedzieć, jak atrak-
cyjnie brzmiące sformułowania w rzeczywistości obrócą 
się przeciw nim. W każdej rodzinie rodzą się dzieci, więc 
każda rodzina kiedyś będzie miała styczność z położną. 
To właśnie rodzina, będąca w centrum zainteresowa-
nia obecnych władz, najbardziej straci na promowanych 
zmianach. Położne rodzinne wspierają kobiety w ich śro-
dowisku, mają też możliwość skutecznej i szybkiej inter-
wencji w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Lanso-
wana opieka szpitalna nie jest w stanie tego zapewnić.

Jeśli nie jest Państwu obojętny los kilkunastu tysięcy 
kobiet: położnych i pielęgniarek POZ, które będą zmu-
szone zamknąć swoją działalność, a nawet wyemigrować 
do krajów, gdzie ich kwalifikacje zostaną właściwie wy-
korzystane i docenione, prosimy o pomoc w nagłośnieniu 
tej sprawy.

Prosimy także w imieniu setek tysięcy kobiet, którym 
odbierze się nie tylko prawo wyboru, lecz przede wszyst-
kim prawo do łatwo dostępnej, fachowej, kompleksowej 
edukacji prozdrowotnej i opieki medycznej w ciąży i po-
łogu. Taka opieka jest standardem w najbardziej rozwinię-
tych krajach Europy Zachodniej.

6 maja odbędzie się w Warszawie konferencja organi-
zowana przez NFZ w sprawie programu opieki koordyno-
wanej w ciąży. Samodzielnie praktykujące położne POZ 
pojawią się na niej, by zapytać o sens planowanej zmiany, 
wskazać absurdy proponowanych rozwiązań i podzielić 
się obawami oraz wątpliwościami.

Prosimy Państwa o wsparcie. Szykujemy się na wojnę, 
gdyż jest to nie tylko nasze „być albo nie być”.

Gra toczy się o dobro setek tysięcy polskich kobiet 
i dzieci.

Z poważaniem
Położne Rodzinne

Sprawozdanie z konferencji „Wyzwania naukowe 
i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie”

Kazimiera Zdziebło – przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji
W dniu 10 czerwca 2016 roku w aulach Wydziału Lekar-

skiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, odbyła się zorganizowana przez Święto-
krzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, Instytut 
Pielęgniarstwa i Położnictwa UJK w Kielcach, Polskie To-
warzystwo Pielęgniarskie – Oddział Kielce, oraz współorga-
nizatorów: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – Oddział 
Świętokrzyski, Katedra Pielęgniarstwa i Zdrowia Publiczne-
go Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Koło PTP Uniwersytetu Medycznego w Lu-
blinie, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania 
naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie”.

Celem konferencji była dyskusja dotycząca perspek-
tyw i kierunków badań we współczesnym pielęgniarstwie, 

wymiana doświadczeń w zakresie postępów w praktyce 
pielęgniarskiej, a także debata naukowa wokół proble-
mów zdrowia i choroby w szerokim zespole interdyscy-
plinarnym. Konferencja adresowana była do wszystkich 
pielęgniarek: praktyków, liderów, edukatorów, teorety-
ków, specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, studentów 
i doktorantów, a także osób zainteresowanych funkcjono-
waniem człowieka w zdrowiu i w chorobie. 

Konferencja była także doskonałą okazją do przedsta-
wienia i nagrodzenia laureatek eliminacji wojewódzkich 
konkursu „Pielęgniarka Roku 2015”

Tematyka sesji dotyczyła następujących zagadnień: 
1. Perspektywy i kierunki badań we współczesnym pielę-

gniarstwie.
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2. Postępy w praktyce pielęgniarskiej. 
3. Medyczne i społeczne aspekty wsparcia w starości.
4. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. 
5. Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem 

zdrowym i chorym.
W w/w sesjach zaprezentowanych było ponad 40 wy-

stąpień przez prelegentów z wiodących ośrodków nauko-
wych w Polsce, między innymi; Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Warszawie, Krakow-
ska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Wyższa 
Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Święto-
krzyskim, UJK w Kielcach i inne.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się Sesja studencka, 
w trakcie której przedstawionych zostało przez studentów 
studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich róż-
nych kierunków, ponad 20 referatów. 

W Sesji plakatowej zaprezentowano 9 prac, a w Sesji 
multimedialnej można się było zapoznać z prawie 50 pre-
zentacjami ilustrującymi interdyscyplinarne wyniki badań 
dotyczące funkcjonowania człowieka w zdrowiu i choro-
bie opracowane przez przedstawicieli różnych zawodów 
medycznych. 

W konferencji wzięło udział prawie 200 osób.

„Miłość i uzależnienie chodzą w parze”. 
O chemii miłości…

Studenci: Katarzyna Kwapisz, Marzena Krzysiek, Angelika Małecka, Paulina Kołodziejczyk, Dominika Góra
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, nstytut Zdrowia Publicznego

Miłość to „coś” co dotyczy każdego człowieka, jednak 
jest ona trudna do zdefiniowania. Można ją określić jako 
emocję, postawę, typ relacji międzyludzkich.

Często miłość utożsamiamy z uczuciem, które przeja-
wia się w relacji do drugiej osoby, połączonej z silnym 
pragnieniem stałego obcowania z nią, czemu może towa-
rzyszyć pociąg fizyczny do osoby będącej obiektem uczu-
cia. Zwykle okazujemy ją przez próby uszczęśliwiania 
ukochanej osoby.

Jak pisze Paulo Coelho w książce pt. „Zahir”: „Miłość 
jest chorobą, z której nikt nie pragnie się wyleczyć. Ten, 
kogo dotknęła, nie chce wrócić do zdrowia, kto cierpi z jej 
powodu, nie szuka lekarza”.

Często mówi się, że miłość to choroba, a osoba, która 
się zakochuje, zachowuje się całkiem inaczej niż dotych-
czas. Lista chorób WHO zawiera w pozycji „F63.9″ cho-
robę nazywaną zaburzeniem nawyków i popędów, którą 
powszechnie uznaje się za stan zakochania. 

Osoba zakochana nie myśli racjonalnie, wpada w skraj-
ne emocje, zmniejsza się u niej potrzeba snu. Możemy 
także zaobserwować zaburzenia percepcji czasu.

Za miłość nie odpowiada serce, lecz obszar w mózgu 
zwany układem limbicznym, który obejmuje m.in. hipo-
kamp, ciało migdałowate i jądro półleżące. Właśnie te ob-
szary są najbardziej aktywne u osób zakochanych. 

Chemia miłości jest pozbawiona romantyzmu. Na-
ukowcy wiedzą jakie substancje pojawiają się u zakocha-
nych, jednak nie potrafią wyjaśnić mechanizmu ich poja-
wiania się.

Miłość zaczyna się od fenyloetyloaminy – prostego 
związku chemicznego podobnego do amfetaminy.

Jej podwyższone stężenie w mózgu objawia się stanami 
podobnymi do tych, jakie odczuwają narkomani: euforią, 
bezsennością, uczuciem nieuzasadnionej radości, pewno-
ścią siebie, zaburzeniami łaknienia czy depresją na prze-
mian z ożywieniem i brakiem koncentracji. 

Fenyloetyloamina jest odpowiedzialna za to, że pa-

trzymy na kogoś przez różowe okulary. Występuje ona na 
przykład w czekoladzie lub wodzie różanej. Jednak na-
leżałoby zjeść ok. 5 ton czekolady żeby uzyskać rekom-
pensatę fenyloetyloaminy. Przyjmując, że jedna tabliczka 
czekolady kosztuje 3 zł, oraz że 5 ton czekolady to 50 000 
tabliczek czekolady, to koszt takiej „terapii” wyniósł by 
ok. 150 000 zł .

Ogromna koncentracja fenyloetyloaminy w krwi krążą-
cej w mózgu powoduje szereg najróżniejszych procesów, 
przede wszystkim aktywację receptorów. Aktywność ta 
polega na tym, że receptory drgają na powierzchni komór-
ki i wyłapują inne substancje chemiczne, wprowadzając je 
do środka. 

Fenyloetyloamina najczęściej pobudza receptory opio-
idowe, które w stanie pobudzenia są w stanie przyjąć duże 
ilości opiatów. 

W odróżnieniu do amfetaminy, fenyloetyloaminy nie 
możemy wstrzyknąć sobie dożylnie, by zaczęła działać 
w naszym mózgu, ponieważ jest wytworzona endogennie.

W czasie zakochania wydalają się również substancje 
opiatowe, które zostały nazwane endorfinami. Odpowia-
dają one za uszczęśliwianie nas. 

Ogromne stężenie endorfin w pobliżu receptorów opio-
idowych pojawia się w mózgu ludzi wówczas, kiedy reali-
zują miłość w postaci aktu seksualnego. 

Reakcją na podniesienie poziomu fenyloetyloaminy 
w mózgu jest także zwiększone wydzielanie noradrena-
liny, a jej wysoki poziom w mózgu uwalnia wydzielanie 
innego związku – dopaminy.

Dopamina, inaczej nazywana „cząsteczką szczęścia”, 
odpowiada za chemiczne procesy w mózgu, które kontro-
lują ruch i zdolność odczuwania przyjemności. Ponadto 
dopamina wywołuje uczucie euforii, krew szybciej płynie 
w żyłach, przyśpiesza nam się tętno, zwiększa się toleran-
cja na głód, ból oraz zimno.

Dopamina w reakcji na zdarzenia lub zachowania wy-
wołujące przyjemność, pobudza obszar mózgu zwany 
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„ścieżką nagrody”. Wędruje ona do hipokampu – obszaru 
mózgu odpowiedzialnego głównie za emocje. W tym mo-
mencie hipokamp rejestruje sygnał, że „Jest super”.

Osoby zakochane mają wiele wątpliwości, niepewności 
oraz lęków, wtedy we krwi człowieka pojawia się duża 
ilość kortyzolu- hormonu stresu. Kortyzol w małych ilo-
ściach pobudza nasz organizm, lecz w dużych może do-
prowadzić do śmierci. Do tego dochodzi jeszcze adrenali-
na w dużym stężeniu, która związana jest z podnieceniem.

Reasumując, jako pierwsza pojawia się substancja po-
dobna do amfetaminy – fenyloetyloamina, która jest po-
budzająca. Pojawia się w konkretnym obszarze mózgu 
– w układzie limbicznym, gdzie znajduje się ścieżka na-
grody. 

Pod wpływem bodźca np. pocałunku kilka miliardów 
neuronów znajdujących się w ścieżce nagrody jest zale-
wanych przez dopaminę, wtedy doznajemy uczucia przy-
jemności i rozkoszy. 

Następnie dopamina wędruje do hipokampu który reje-
struje sygnał, że „Jest super”. Mózg zapamiętuje ten stan 
uczucia i pragnie, żeby dana sytuacja się powtórzyła. 

I właśnie w tym miejscu zaczyna się analogia pomiędzy 
uzależnieniem narkotycznym, a uzależnieniem miłosnym. 

To ten sam mechanizm, niezależnie od tego jak przeraża-
jąco to zabrzmi. 

W początkowej fazie zakochania widzimy obiekt na-
szych uczuć raz w tygodniu. Wraz z rozwojem miłości 
wzrasta czas, który spędzamy z drugą osobą. Analogicz-
nie do tego schematu przebiega uzależnienie od etanolu 
czy heroiny.

Miłość może działać na nas w dwojaki sposób: może 
działa uspokajająco - uśmierzać ból jak morfina lub pobu-
dzać jak kokaina czy heroina.

Zatem można powiedzieć, że miłość jest chemią. Fe-
nyloetyloamina na początku, następnie endorfiny, nastę-
puje pobudzenie receptorów opioidowych, pojawiają się 
duże ilości dopaminy pobudzającej hipokamp, uczucie 
przyjemności, powtarzanie tego procesu, oczekiwanie na 
sygnał przyjemności. Ogólnie wynika z tego, że miłość 
jest uzależnieniem. 
Bibliografia
– Izdebski Z., Wiśniewski J.L. „INTYMNIE. Rozmowy 

nie tylko o miłości.” Znak, Kraków 2014 
– h t tps : / /p l .w ik iped ia .org /wik i /Mi%C5%82o -

%C5%9B%C4%87
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Dopamina

Tuż po porodzie, jeszcze na szpitalnym oddziale aż 
98 procent mam karmi piersią. Po sześciu miesiącach są 
to tylko trzy kobiety na sto. Dlaczego tak się dzieje? Bo 
wciąż jest zbyt niska świadomość mam, zbyt rzadko się 
o tym mówi i pisze.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w ramach 
kampanii „NFZ bliżej pacjenta” rozpoczął akcję informa-
cyjną zachęcającą młode i przyszłe mamy do naturalnego 
karmienia swoich dzieci – „Mamo, karm mnie piersią! 
To jest najzdrowsze dla mnie i dla Ciebie”. O tym, że 
to najzdrowszy i najbezpieczniejszy sposób żywienia, jaki 
istnieje dla dziecka, ale także i dla kobiety, przekonywali 
też podczas zorganizowanej przez NFZ konferencji pra-
sowej specjaliści z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
i Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych: Dr Graży-
na Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego, Ewa Mikołajczyk, Prezes Święto-
krzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Izabela Oszmiana, 
położna i Paulina Podolska-Słoń, doradca laktacyjny.

– Pokarm matki to żywa tkanka, to miliardy komórek 
macierzystych, to przekazywane przez matkę bakterie, 
które wpływają na rozwój układu immunologicznego, 
a także …geny – argumentowała Grażyna Pazera, kie-
rownik Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego. – Nie ma żadnego substytutu, który zastąpi 
mleko matki. Dzięki naturalnemu pokarmowi dzieci zy-

skują zdrowotny kapitał na kolejne etapy życia. Pamiętaj-
my też, że karmienie naturalne przynosi korzyści zarówno 
dziecku, jak i matce. – Dlatego bardzo dziękuję święto-
krzyskiemu NFZ, że zorganizował konferencję na ten te-
mat. O karmieniu piersią trzeba mówić jak najwięcej.

Ale z punktu widzenia wzrostu świadomości młodych 
mam niezwykle istotne jest też zapewnienie kobietom 
możliwości karmienia piersią, wspieranie ich przez do-
świadczone położne i doradców laktacyjnych.

– Bardzo często dzieje się tak, że w czasie ciąży kobie-
ta jest wyłącznie pod opieką lekarza, nie wie, że ma też 
swoją położną środowiskową, która może przyszłą mamę 
przygotować do porodu, do opieki nad nowonarodzonym 
dzieckiem i nauczyć, jak to dziecko pielęgnować, karmić, 
rozwiać jej wątpliwości, odpowiedzieć na pytania. Taki 
kontakt przed porodem spowoduje, że położna odwiedzi 
matkę już pierwszego dnia jej pobytu w domu po poro-
dzie, nie będzie musiała czekać na informację ze szpitala. 
Kobieta nie będzie zostawiona sama w tym trudnym dla 
niej okresie – mówiła Izabela Oszmiana.

– A te pierwsze godziny i dni, po przyjściu na świat 
dziecka są najważniejsze – dodawała Paulina Podol-
ska-Słoń, doradca laktacyjny. – Ze statystyk wynika, że 
jeszcze przed porodem i w szpitalu 98 procent kobiet de-
klaruje chęć karmienia piersią. – Po pół roku jest ich zale-
dwie trzy na sto. Dlatego podnoszenie wiedzy personelu 

Mleko mamy jak najcenniejsza szczepionka
Dla położnych
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medycznego, tworzenie poradni laktacyjnych, pomoc dla 
pacjentek w każdej sytuacji i zapoznanie już w szpitalu ze 
wskaźnikami skutecznego karmienia, pozwolą kobietom 

czuć się pewniej i pomogą w rozwiązywaniu problemów.
Z kolei Ewa Mikołajczyk, Prezes Świętokrzyskiej 

Izby Pielęgniarek i Położnych zwróciła uwagę na jeszcze 
jeden aspekt naturalnego karmienia.

– Nie do pominięcia jest też aspekt psychologiczny kar-
mienia piersią: pod wpływem hormonów między matką 
a dzieckiem tworzy się wyjątkowa więź.

Dodała też, że pokarm matki to wszechstronna szcze-
pionka, najlepsza i bezpieczna dla dziecka.

– Gdyby była do kupienia w aptece, ustawiałyby się po 
nią kolejki. A przecież jest dostępna za darmo, w każdej 
chwili i nie trzeba jej przygotowywać przed podaniem – 
podsumowała.

Faktycznie mleko matki jest za darmo, a jednocześnie 
jest bezcenne. Jednak Amerykanie pokusili się o „przeli-
czenie finansowe”. Biorąc pod uwagę leczenie schorzeń, 
na które zapadają dzieci karmione mlekiem zwierzęcym 
i ich późniejszą rehabilitację, to 1 mililitr kobiecego mle-
ka wart jest 560 dolarów. Podczas jednego karmienia 
dziecko wypija około 10 mililitrów…

Źródło: Rzecznik Prasowy NFZ Oddział Kielce

Eksperci od naturalnego karmienia biorący udział w kon-
ferencji (od lewej): Izabela Oszmiana, położna, Paulina 
Podolska-Słoń, doradca laktacyjny, Ewa Mikołajczyk, 
przewodnicząca ŚIPiP, dr Grażyna Pazera, kierownik Kliniki 
Neonatologii WSZ

3 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Pra-
wa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyło się uroczyste 
czepkowanie studentów pierwszego roku oraz absolwen-
tów kierunku pielęgniarstwo. Studenci złożyli uroczyste 

Ślubowanie oraz odśpiewali Hymn Pielęgniarski. Absol-
wentom zostały wręczone dyplomy z rąk Dziekana Wy-
działu Nauk Medycznych dr. n. med. Grzegorza Gałuszki. 

Ewelina Górska

Czepkowanie w WSEPiNM
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W dniu 13 maja odbyła się uroczystość Czepkowa-
nia Studentów Wydziału Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły 
Umiejętności Zawodowych w Pińczowie podczas, której 
50 studentów pierwszego roku pielęgniarstwa 
odebrało symboliczne „czepki”. Pielęgniarki 
i pielęgniarze złożyli uroczyste ślubowanie 
i odśpiewali hymn pielęgniarski.

Uroczystość Czepkowania rozpoczełą się 
od przywitania przez prowadzącą mgr Jadwi-
gę Makuch przybyłych gości, wśród których 
byli: Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby 
Pielęgniarek i Położnych – mgr Ewa Mikołaj-
czyk, Przedstawieciel Założyciela Uczelni – 
mgr Grzegorz Pastuszka, a także nauczyciele 
akademiccy Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych 
w Pińczowie prowadzący zajęcia z przedmiotu: Podstawy 
pielęgniarstwa; mgr Barbara Korczak, mgr Anna Zawadz-
ka, mgr Jadwiga Zawarczyńska oraz mgr Renata Cieślak. 

Uroczystość otworzyły studentki przebrane w trady-
cyjne stroje, wprowadzając światło – symbol życia po-

wierzanego ich opiece. Został przedstawiony wykład na 
temat „Florencja Nightingale jako symbol współczesnego 
pielęgniarstwa” przez mgr Barbarę Korczak – wykładow-

cę WSUZ. Kolejnym elementem uroczystości 
było Czepkowanie Studentów Wydziału Pielę-
gniarstwa. Akt Czepkowania przeprowadziły: 
Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielę-
gniarek i Położnych – mgr Ewa Mikołajczyk, 
mgr Jadwiga Makuch, mgr Barbara Korczak, 
mgr Jadwiga Zawarczyńska, mgr Renata Cie-
ślak oraz mgr Anna Zawadzka. Następnie stu-
denci w czepkach złożyli uroczyste ślubowanie 
i odśpiewali hymn pielęgniarski. W ostaniej 
cześci uroczystości studenci Wydziału Pielę-

gniarstwa uczestniczący w ceremonii czepkowania recy-
towali przygotowane wiersze poświęcone pielęgniarkom. 
Natomisat na zakończenie uroczystości miała miejsce 
część artystyczna przygotowana przez mgr Jadwigę Za-
warczyńską, która zaśpiewała utwory: „Modlitwę” – Bu-
łata Okudżawy oraz „Tolerancję” – Stanisława Sojki.

Czepkowanie studentów 
Wydziału Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych

w Pińczowie
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W roku szkolnym 2015-
2016 uczniowie Gimnazjum 
Nr 27 ponownie wzięli udział 
w projekcie „Szkoła promu-
jąca zalecenia Europejskie-
go kodeksu walki z rakiem”. 
Projekt ten obejmuje edukację 
dzieci i młodzieży w zakresie 
prewencji pierwotnej nowo-
tworów poprzez promowanie 
zdrowego stylu życia i jest 
realizowany w ramach Naro-
dowego programu zwalczania 
chorób nowotworowych, zada-
nie Prewencja pierwotna no-
wotworów.

W ramach programu w Pla-
cówce zostały przeprowadzo-
ne spotkania z pielęgniarką p. 
Mariolą Wojciechowską oraz 
odbyły się 45-minutowe zaję-
cia na godzinach wychowaw-
czych.

Kolejnym zadaniem realizo-
wanym w ramach Projektu był 
udział wychowanków w kon-
kursie na plakat „Odżywia-
nie i aktywność fizyczna ma 
wpływ na nasze zdrowie” oraz 
w konkursie tematycznym 
„Dbajmy o zdrowie”. 

26 kwietnia 2016 r. 
w odbyło się w obec-
ności p. Jadwigi Za-
pały (Świętokrzyskie 
Centrum Onkologii 
w Kielcach) i p. Ewa 
Mikołajczyk (Okrę-

gowa Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych w Kielcach) uroczy-
ste podsumowanie realizacji 
projektu, rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego oraz prze-
prowadzony został konkurs 
tematyczny.

A oto wyniki konkursu pla-
stycznego:
I miejsce – Damian Ciołek
II miejsce – Krystian Sobieraj-
ski 

III miejsce – Piotr Wodara i Szymon Białek
Po wręczeniu nagród w jednym konkursie „rozpo-

czął się bój” w konkursie tematycznym, który miał 
postać drużynowego quizu wiedzy na temat odpo-
wiednio zbilansowanej wiedzy i wpływu aktywności 
fizycznej na zdrowie człowieka. 

W tym konkursie prym wiedli uczniowie klasy 
I w składzie: K. Fogel, B. Gara, A. Nawrocki i zwy-
ciężyli. Drugie miejsce zajęła klasa III (D. Ciołek, 
D. Pyrc, M. Zając) a trzecie klasa II (R. Dresiewicz, 
A. `Czubek, E. Kołodziejski).

Dla wszystkich zwy-
cięzców poza nagrodami 
rzeczowymi ufundowa-
nymi przez organizato-
rów, Świętokrzyska Izba 
Pielęgniarek i Położnych 
przygotowała nagrodę 
specjalną.

W siedzibie ŚIPiP lau-
reaci konkursu uczestni-
czyli w przygotowanej 
specjalnie dla nich edycji 
kursu udzielania pierw-
szej pomocy i prowadze-
nia resuscytacji krąże-

Szkolne konkursy związane z projektem
„Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem”



BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

25

KONDOLENCJE
Mimo, że odchodzą w sercach naszych

pozostają na zawsze…

Koleżance

Edycie Witkowskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają: 

Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki i Położne 
ZOZ Skarżysko-Kam.

„Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd,
dla których brakuje słów”

Koleżance

Dorocie Jachowicz
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają:

Pielęgniarka Naczelna, 
Pielęgniarki i Położne ZOZ Skarżysko-Kam.

Wyrazy współczucia

dla

Jadwigi Fornalczyk
z powodu śmierci ukochanego

BRATA
Pielęgniarki z Działu Pediatrycznego ZOZ w Końskich

„Ten, którego opłakujemy, nie jest nieobecny, 
lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniujące 

chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez”
Pani

Marioli Tarka
Pielęgniarce Oddziału Leczenia Nerwic

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają:

pracownicy Izby Przyjęć i Oddziału Leczenia 
Nerwic ŚCP w Morawicy

oraz Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Bogusława Cwalina-Rzadkowska

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Koleżance

Zofii Pszczole
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

BRATA WŁADYSŁAWA
składają:

koleżanki i koledzy z DPS w Bejscach

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nam nikt nie odbierze. 

Zawsze będą z nami
Pani

Annie Zawada
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

TATY
składa:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych i jego Zastępcy oraz 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

niowo-oddechowej z użyciem nowoczesnych fantomów. 
Szkolenie prowadził sekretarz Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych Jacek Gawłowski – pielęgniarz Świę-
tokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Trans-
portu Sanitarnego Gratulujemy Dyrekcji i organizatorom 
pomysłów oraz zachęcania młodzieży do uczestniczenia 
w konkursach. Pragniemy docenić również działalność 
naszych koleżanek: Marioli Wojciechowskiej i Jadwigi 
Zapała, które min. Poprzez taką działalność dają przykład 
ciekawych pomysłów i możliwości realizacji działań edu-
kacyjnych w praktyce pielęgniarskiej.
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„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,
Bo mimo wszystko – pozostaje się w czyjejś pamięci

i czyimś czekaniu”
Pani

Małgorzacie Nowak
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TATY
składają:

Położne oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu

Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce,
przestało bić kochane serce

Pani

Ewie Pawlik
Pielęgniarce Koordynującej Izby Przyjęć

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają:

pracownicy Izby Przyjęć w Morawicy
oraz Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Bogusława Cwalina-Rzadkowska

„Matka nie odchodzi nigdy.
Bez względu na to, co się stało”

Pani

Ewie Dziubińskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają:

pracownicy NZOZ „Południowa” w Końskich

„Ludzie, których kochamy
Zostają na zawsze w naszych sercach”

Koleżance

Joannie Gil
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają:

koleżanki z oddziału Pulmonologiczno-Alergologicznego
i Kardiologiczno-Nefrologicznego 

Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii 
oraz Przewodnicząca ŚIPiP

„Matka nie odchodzi nigdy.
Bez względu na to, co się stało”

Pani

Małgorzacie Misztal
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają:

koleżanki i koledzy Świętokrzyskiej Izby
Pielęgniarek i Położnych

„Idziesz przez życie, nagle zabrakło kogoś
Tej, która zawsze była obok”

Koleżance

Janinie Lubińskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają:

koleżanki Pielęgniarki i Położne
z SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej Życie przemija, jednak pamięć

o kochanej osobie pozostaje w sercach na zawsze
Pani

Róży Kuras
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci

CÓRKI
siły w przetrwaniu tych ciężkich chwil smutku i żałoby

Dyrekcja, Pielęgniarki, Położne 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Najtrudniej rozstać się z kimś najbliższym
i najdroższym Matką

Koleżance

Urszuli Andzel
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składa: Komisja Socjalno-Finansowa przy ŚIPiP oraz 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
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„Człowiek odchodzi, lecz miłość zostaje,
Mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej…”

Pani

Katarzynie Gilewskiej
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

TATY
składają:

Położne oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego

w Sandomierzu

„Życie to czas, w którym szukamy Boga
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.”
Św. Franciszek Salezy

Koleżance

Barbarze Lasocie
z powodu śmierci

TATY
wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają:

Dyrektor ds. pielęgniarstwa oraz koleżanki z pionu 
Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego

Tak trudno żegnać na zawsze Kogoś, kto mógł być razem z nami.

Z głębokim bólem i żalem żegnamy Naszą Koleżankę

JADWIGĘ STASZAŁEK
która odeszła od nas przedwcześnie 9 maja 2016 r. w wieku 61 lat.

Jadziu, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Pielęgniarki Oddziału Pediatrycznego ZOZ Skarżysko-Kam.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 9 maja 2016 r. w wieku 61 lat
odeszła nasza koleżanka pielęgniarka

JADWIGA STASZAŁEK
Żegnamy Cię Jadziu

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Dyrekcja Szpitala, Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki i Położne, ZOZ Skarżysko-Kam.

POŻEGNANIA

Pani

Helenie Sitarskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ
składają:

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Bogusława Cwalina-Rzadkowska

oraz personel pawilonu D ŚCP w Morawicy

„Ci którzy nas opuścili, nie odeszli, są nadal z nami, 
są wciąż obecni, choć niewidzialni”

Koleżance

Grażynie Świsłowskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają: 

koleżanki z SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej
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Z największym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani BARBARY TRACZYŃSKIEJ
– wieloletniej Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Żegnamy Cię, Barbara słowami ks. J. Twardowskiego 

…”można odejść na zawsze, by stale być blisko”…
Dyrekcja i Pracownicy 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci naszej….
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 lutego 2016 r. odeszła nasza koleżanka

TERESA KOZIŃSKA
przeżywszy lat 78

Terenia pracowała w Przychodni Rejonowej nr 3. 
Była oddaną pielęgniarką dla swoich pacjentów, wspaniałą koleżanką, dobrym człowiekiem.

W dniu 23 marca 2016 r. odeszła  nasza koleżanka

JANINA MAŃKO
przeżywszy lat 72

Janeczka również pracowała w Przychodni Rejonowej nr 3 pełniąc funkcję przełożonej pielęgniarek.
Była oddaną pielęgniarką dla swoich pacjentów, wspaniałą koleżanką, dobrym człowiekiem.

Obie nasze koleżanki wspólnie pracowały w poradni dla dzieci zdrowych, organizując  
i wykonując szczepienia ochronne dla najmłodszych pacjentów.

Tereniu i Janeczko na zawsze pozostaniecie w naszej pamięci

Koleżanki Pielęgniarki i Położne ze Skarżyska-Kamiennej

„Można  odejść na zawsze, by stale być blisko” (ks.J.Twardowski)
Z bólem i żalem żegnamy naszą koleżankę, laureatkę złotego czepka

KATARZYNĘ CZAJKOWSKĄ-FORNAL
Pielęgniarkę koordynującą w Oddziale Neurologii Szpitala Powiatowego

w Skarżysku-Kamiennej która odeszła od nas 22.04.2016 r. w wieku 52 lat 
przegrywając walkę z ciężką chorobą.

Ponieśliśmy wszyscy wielką stratę. Pielęgniarki straciły wspaniałą przełożoną 
i koleżankę, pacjenci empatyczną profesjonalistkę, a rodzina najbliższą sercu 

osobę. Zawsze była gotowa pomagać innym, oddana bez reszty swoim bliskim i pacjentom. 
Pozostawiła nam wzorce postępowania w codziennej, trudnej pracy pielęgniarki.

Żegnamy Cię Kasiu. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Dyrekcja Szpitala, Pielęgniarka Naczelna,
Pielęgniarki i Położne, ZOZ Skarżysko-Kamiennej

POŻEGNANIA
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czących pracy, wynagrodzeń i praw jakie mają pie-
lęgniarki pracujące w tych placówkach. Poruszono 
sprawę podwyżek płac pielęgniarek DPS. Ustalono 
również kolejne terminy spotkań (17 czerwca 2016, 
23 września 2016, 21 października 2016, 18 listopa-
da 2016) na których Zespół ds. DPS oraz przedstawi-
ciele placówek będą rozwiązywać nurtujące nas pro-
blemy. Po każdym spotkaniu postaramy się podzielić 
z zainteresowanymi podjętymi decyzjami.

Jolanta Skrzypek

Podziękowania
dla Pani

DOROTY TEKIELI
Zastępcy Dyrektora do spraw pielęgniarstwa

w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach,
ul. Langiewicza 2 

za długoletnią współpracę, życzliwość, codzienny uśmiech, 
przyjazne usposobienie oraz chęć niesienia pomocy

Pielęgniarki i położne dawnego
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach

20 maja 2016 roku odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy 
Społecznej. Na spotkaniu został powołany Zespół ds. 
DPS.

W głosowaniu jawnym wybrano Przewodniczącą 
Zespołu DPS – Panią Lidię Kopeć, Zastępcę – Panią 
Jolantę Skrzypek, Sekretarza – Panią Anetę Dobosz 
oraz członków: Panią Anetę Puchałę, Panią Anetę 
Kaczmarczyk-Bomba.

Podczas zebrania poruszono wiele spraw doty-

SPOTKANIE PIELĘGNIAREK
Domów Pomocy Społecznej

Serdecznie gratulujemy Pani 

IZABELI MOSIOŁEK
która w drodze konkursu została wybrana na stanowisko

Pielęgniarki Naczelnej Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Marii Curie-
-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej

Życzymy sukcesów w pracy zawodowej

Pielęgniarki i położne ZOZ Skarżysko-Kamienna
oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Poożnych

GRATULACJE



BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

30

Podziękowania
Koleżankom:

LUDWICE NĘDZY
i

DARII GOŁĘBIOWSKIEJ
za długoletnią, pełną poświęcenia pracę, życzliwość i dobro

okazywane współpracownikom i pacjentom, wraz z życzeniami zdrowia, pogo-
dy ducha i wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia składają:

Przełożona Pielęgniarek i Położnych oraz kadra Pielęgniarska
Szpitala Powiatowego w Chmielniku

Podziękowania dla Pani

EWY MIKOŁAJCZYK
Dziękujemy Ci Ewo, za wszystkie dni, które przeżyłyśmy

w ciągu 15-letniej wspólnej pracy. 
Jesteśmy wdzięczne za każdą pogodną chwilę, za uśmiech, za serce, 

cierpliwość i wyrozumiałość. Za zaangażowanie i wkład w funkcjonowanie 
naszego oddziału. W ciągu tych lat Byłaś dla nas nie tylko naszą oddziałową,

ale i najlepszą przyjaciółką. Umiałaś nas słuchać i dawać dobre rady. 
Byłaś wsparciem w trudnych chwilach.

Dziękujemy Ci za okazywaną serdeczność i zainteresowanie. 
Za przekazywanie wiedzy i wskazywanie perspektyw rozwoju zawodowego.

Życzymy Ci droga Ewo dalszego rozwoju zawodowego i wykorzystania 
możliwości, które przed Tobą otworzono, aby podejmowany trud

był źródłem satysfakcji i uznania.
Pielęgniarki z Oddziału Pulmonologiczno-Alergologicznego
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Podziękowania
dla Pani

IRENY LASKOWSKIEJ
w związku z przejściem na emeryturę

za pełną poświęcenia i oddania pracę, za koleżeńskość, życzliwość  
i serdeczność wraz z życzeniami zdrowia, radości i pomyślności  

w życiu osobistym.
składają:

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Pielęgniarki 
Działu Rehabilitacji Szpitalnej 

Szpitala Specjalistycznego w Końskich

Podziękowania dla Pani

IRENY MICHALSKIEJ
w związku z przejściem na emeryturę

– Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania 
pracę zawodową. Dziękujemy za uśmiech, cierpliwość i serce 

włożone w każdy dzień pracy. Życzymy zdrowia, beztroski i radości 
oraz realizacji osobistego szczęścia.

Dyrekcja oraz kadra pracownicza 
NZOZ „Południowa” w Końskich

Składam serdeczne podziękowania dla całego zespołu pielęgniarskiego
i lekarskiego oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
za troskę, profesjonalną opiekę i serce okazane naszemu 

Tacie Stanisławowi Reczyńskiemu
Rodzina
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 Pielęgniarek i Położnych w Kielcach


