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WARSZAWSKA OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Biuletyn samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych

Aktualizacja danych w samorz¹dzie zawodowym
Zmiana nazwiska
Dokumenty sk³adamy osobiœcie:
• prawo wykonywania zawodu – orygina³ ( dokonujemy adnotacji o zmianie nazwiska w PWZ)
• dowód osobisty lub odpis aktu ma³¿eñstwa – kopia i orygina³ do wgl¹du
• arkusz zg³oszeniowy/aktualizacyjny

Zmiany teleadresowe
Sk³adamy:
• arkusz zg³oszeniowy/aktualizacyjny (pobierz arkusz, za³¹cznik pt. Arkusz Rejestr PiP)
lub
• pisemne oœwiadczenie osoby zainteresowanej.
Dokumenty mo¿na z³o¿yæ osobiœcie, e-mailem lub drog¹ pocztow¹.

Zmiana miejsca pracy /podjêcie pracy
Sk³adamy:
• arkusz zg³oszeniowy/aktualizacyjny
lub
• zaœwiadczenie z kadr o zatrudnieniu (mo¿na przes³aæ skan zaœwiadczenia e-mailem),
lub
• oœwiadczenie osoby zainteresowanej o miejscu zatrudnienia – nale¿y podaæ dok³adny adres zak³adu
pracy z kodem, stanowisko oraz datê rozpoczêcia pracy (dzieñ, miesi¹c, rok).
Wy¿ej wymienione dokumenty dotycz¹ce zmiany miejsca pracy mo¿na z³o¿yæ osobiœcie, e-mailem lub
drog¹ pocztow¹.
Ponadto informujemy, ¿e zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. ( Dz. U. 2014 poz. 1435)
pielêgniarka i po³o¿na wykonuj¹ca zawód:
• w ramach umowy o pracê;
• w ramach stosunku s³u¿bowego;
• na podstawie umowy cywilnoprawnej;
s¹ obowi¹zane, poinformowaæ o tym fakcie okrêgow¹ radê pielêgniarek i po³o¿nych w³aœciw¹ ze wzglêdu
na miejsce wykonywania zawodu, zgodnie z podan¹ wczeœniej instrukcj¹.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Zmiana danych dotyczy:
• ukoñczenia studiów wy¿szych na kierunku pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo,
• ukoñczenie specjalizacji,
• ukoñczenie kursów – kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokszta³caj¹cych
Sk³adamy:
• arkusz zg³oszeniowy/aktualizacyjny
• oryginalny odpis ukoñczenia szko³y wy¿szej
• kopia zaœwiadczenia o ukoñczonej specjalizacji, orygina³ prawa wykonywania zawodu, poniewa¿
dokonujemy wpisu o specjalizacji w dokumencie PWZ,
• orygina³y do wgl¹du oraz kopie zaœwiadczeñ o ukoñczonych kursach
Powy¿sze dokumenty trzeba z³o¿yæ osobiœcie.

Wa¿ne !
Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej, pielêgniarka i po³o¿na wpisana do rejestru
obowi¹zana jest do niezw³ocznego zawiadomienia w³aœciwej okrêgowej rady o wszelkich zmianach
danych, jednak nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Kontakt z dzia³em PWZ:
tel. 22 826 97 93, pwz@woipip.pl
Pn-Œr 8.30 – 15.30, Czw 8.30 – 16.30, Pt – nieczynne
Wnioski mo¿na pobraæ na http://woipip.pl/wykonywanie-zawodu/aktualizacja-dancyh/
lub w siedzibie izby i wype³niæ na miejscu.
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Warunki publikacji nades³anego materia³u:
1. Nades³any tekst musi byæ podpisany: imiê, nazwisko, zawód/stanowisko, ew. miejsce pracy
(do wiadomoœci redakcji nale¿y podaæ adres i nr telefonu).
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7. Jeœli tekst jest przedrukiem nale¿y podaæ pe³ne Ÿród³o (adres internetowy) i zgodê na przedruk.
8. Materia³y do biuletynu nale¿y przes³aæ na adres: wostrega@interia.pl lub merytoryczny@woipip.med.pl
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Warszawa, dnia 14 maja 2018 r.
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Szanowni Pañstwo
Znamienici Goœcie
Drogie Kole¿anki i Koledzy – cz³onkowie Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
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Nasza dzisiejsza Gala zorganizowana z okazji Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki oraz Dnia
Po³o¿nej jest uroczystoœci¹ szczególn¹, poniewa¿ odbywa siê w roku, w którym œwiêtujemy 100-lecie
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Losy pielêgniarstwa polskiego zawsze by³y œciœle zwi¹zane
z dziejami naszego narodu. W czasach pokoju, jak równie¿ konfliktów zbrojnych, nios³yœmy pomoc
ludnoœci cywilnej oraz wojsku. Znajduje to odzwierciedlenie w s³owach naszego hymnu pielêgniarskiego.
Nadrzêdnym celem pielêgniarstwa i po³o¿nictwa zawsze by³o i bêdzie niesienie wsparcia drugiemu
cz³owiekowi. Stanowi on podmiot naszych dzia³añ. Wykonujemy samodzielne zawody medyczne. Dziêki
posiadanemu wykszta³ceniu mo¿emy samodzielne prowadziæ postêpowanie terapeutyczne i realizowaæ
procedury medyczne, co czynimy opiekuj¹c siê naszymi pacjentami przez ich ca³e ¿ycie – od chwili
narodzin, przez 24 godziny na dobê, przez 365 dni w roku, ofiarujemy im nie tylko nasz¹ wiedzê
i umiejêtnoœci, ale tak¿e troskliwoœæ i empatiê. Zapewniamy poczucie bezpieczeñstwa i poszanowanie
godnoœci.
Podczas dzisiejszej uroczystoœci za swój trud, oddanie i cierpliwoœæ w codziennej wieloletniej pracy
zostanie uhonorowana tylko czêœæ naszego œrodowiska. Niestety nie da siê nagrodziæ wszystkich, którzy na
to zas³uguj¹, ale jest to powód, aby spotkaæ siê na kolejnej uroczystoœci za rok.
Podczas ubieg³orocznej uroczystoœci sygnalizowaliœmy, ¿e od bardzo wielu lat oczekujemy od decydentów zaproponowania rozwi¹zañ powoduj¹cych wzrost nak³adów finansowych, które doprowadz¹ do poprawy warunków pracy, lepszego wyposa¿enia stanowisk oraz motywuj¹cego systemu wynagradzania.
W 2017 roku Ministerstwo Zdrowia podjê³o dzia³ania polegaj¹ce na powo³aniu zespo³u, którego zadaniem by³o stworzenie Strategii na Rzecz Rozwoju Pielêgniarstwa i Po³o¿nictwa w Polsce. Do udzia³u w realizacji tego zadania zostali zaproszeni przedstawiciele naszego samorz¹du zawodowego, Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego. Dokument
zosta³ opracowany z koñcem grudnia 2017 roku. Na pocz¹tku bie¿¹cego roku zosta³ powo³any nowy Minister Zdrowia £ukasz Szumowski. Pan Minister rozumie, jak wa¿n¹ grupê wœród zawodów medycznych
stanowi¹ pielêgniarki, pielêgniarze i po³o¿ne. Wspólnie z przedstawicielami naszych œrodowisk uczestniczymy w spotkaniach roboczych, podczas których ustalane s¹ priorytety do realizacji wynikaj¹ce ze strategii (w zakresie warunków pracy i p³acy) oraz terminy ich realizacji. Oczekujemy jako œrodowisko na jak
najszybsze przedstawienie aktów prawnych gwarantuj¹cych wdro¿enie wskaŸników zatrudnienia w podmiotach leczniczych oraz wzrost wynagrodzeñ.
Tylko w³aœciwy poziom zatrudnienia pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych, sprawiaj¹cy, ¿e opiekowaæ
siê bêd¹ kilkoma, a nie kilkunastoma, czy kilkudziesiêcioma pacjentami, zagwarantuje bezpieczeñstwo
spo³eczeñstwu. Przyczyni siê do tego równie¿ oczekiwana przez nasze œrodowisko zmiana sposobu
wynagradzania, adekwatna do ponoszonej odpowiedzialnoœci, wk³adu pracy, zaanga¿owania oraz
posiadanej wiedzy i umiejêtnoœci. Godna p³aca otrzymywana w jednym miejscu pracy da mo¿liwoœæ
rezygnacji z zatrudnienia w kolejnych, prze³o¿y siê na mniejsze zmêczenie, wiêksze zaanga¿owanie
w wykonywane zadania, a to da efekt na jakim nam najbardziej zale¿y – wzrost satysfakcji Pacjentów
z opieki. Poprawa warunków pracy i p³acy przyczyni siê do podejmowania zatrudnienia przez kolejne
roczniki absolwentów kierunków pielêgniarstwa i po³o¿nictwa.
Rz¹dowe Centrum Legislacji ju¿ opublikowa³o projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017r.
o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, która
przyspiesza osi¹gniêcie 6% PKB na zdrowie do 2024 r. Czekamy na kolejne akty prawne.
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki i Po³o¿nej, ¿yczê jak najwiêcej satysfakcji p³yn¹cej
z wykonywanej pracy, realizacji wytyczonych celów oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.
Dziêkujê za uwagê.
El¿bieta Madajczyk- Przewodnicz¹ca WOIPiP

MIÊDZYNARODOWY
DZIEÑ PIELÊGNIARKI
DZIEÑ PO£O¯NEJ
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Nagroda dla
Renaty Nowak – najlepszej pielêgniarki na Mazowszu w 2017 r.
Jolanty Marat-Ignaczak – za zajêcie I miejsca
w województwie mazowieckim
w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Po³o¿na na medal” w 2017 r.
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Odznaka honorowa
„Za Zas³ugi dla Ochrony Zdrowia”
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Nagrody Marsza³ka Województwa Mazowieckiego
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Wyró¿nienia Jana ¯ychliñskiego
Starosty Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

Wyró¿nienie Maksyma Go³osia
Starosty Powiatu Pruszkowskiego
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Wyró¿nienia Miros³awa Pszonki
Starosty Powiatu Otwockiego
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Wyró¿nienia Magdaleny Biernackiej
Starosty Powiatu Nowodworskiego
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Wyró¿nienia Kazimierza Rakowskiego
Starosty Powiatu Wo³omiñskiego
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Br¹zowa odznaka za zas³ugi
dla samorz¹du Pielêgniarek i Po³o¿nych
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Nagrody Dyrektorów i Prezesów
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Podziêkowania

IMPULS

Pani Halinie Rychowieckiej Pielêgniarce II Kliniki
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê, serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, za wspólnie przepracowane lata, wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹: Pielêgniarka
Naczelna oraz Pielêgniarka Oddzia³owa i Zespó³
Pielêgniarek Kliniki SPCSK ul. Banacha 1a
w Warszawie

40

Pani Marcie Madrak Pielêgniarce II Kliniki
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania
za pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹, za
wspólnie przepracowane lata, wraz z najlepszymi
¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu
osobistym sk³adaj¹: Pielêgniarka Naczelna oraz
Pielêgniarka Oddzia³owa i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki
SPCSK ul. Banacha 1a w Warszawie
Pani Genowefie Kowalskiej Pielêgniarce
Oddzia³owej Szpitalnej Izby Przyjêæ, w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê, serdeczne

podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, za wspólnie przepracowane lata, wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹: Pielêgniarka
Naczelna oraz Pielêgniarki Oddzia³owe SPCSK
ul. Banacha 1a w Warszawie
Pani Ewie Chrzanowskiej Pielêgniarce Kliniki
Dermatologii, w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê,
najserdeczniejsze podziêkowania za wieloletni¹
pracê, zaanga¿owanie, profesjonalizm oraz godne
reprezentowanie zawodu, wraz z ¿yczeniami
zdrowia, radoœci, wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym sk³adaj¹ Pielêgniarka Oddzia³owa
i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki Dermatologii WIM
ul. Szaserów 128
Pani Gra¿ynie Œliwiñskiej W zwi¹zku z przejœciem
na emeryturê, najserdeczniejsze podziêkowania za
d³ugoletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹
wraz z ¿yczeniami zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
sk³adaj¹ Zastêpca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa wraz
z pielêgniarkami i po³o¿nymi Centrum Onkologii –
Instytutu im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie

Paniom: Danieli Boczkowskiej, Bo¿ennie
Jankowskiej, Annie Kapuœcie, w zwi¹zku
z zakoñczeniem pracy zawodowej w naszym gronie
sk³adamy serdeczne podziêkowania za wieloletni¹
wspó³pracê, kole¿eñskoœæ, ¿yczliwoœæ
i wyrozumia³oœæ, za wspólnie przepracowane lata,
wraz z najlepszymi ¿yczeniami spe³nienia marzeñ,
radoœci, pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
kole¿anki pielêgniarki, Pielêgniarka Naczelna wraz
z Dyrekcj¹ Szpitala Klinicznego Dzieci¹tka Jezus
w Warszawie
Pani po³o¿nej Teresie Hil, z okazji przejœcia na
emeryturê, sk³adamy serdeczne podziêkowania za
wieloletni¹ wspó³pracê, ¿yczliwoœæ w stosunku do
pacjentek i wspó³pracowników oraz profesjonalizm.
¯yczymy zdrowia oraz samych dobrych dni
przepe³nionych radoœci¹ ¿ycia rodzinnego.
Najlepsze ¿yczenia sk³ada Po³o¿na Koordynuj¹ca
wraz z Po³o¿nymi Oddzia³u
Ginekologiczno-Po³o¿niczego Szpitala
Solec Sp. z o.o. w Warszawie

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê
Pañ Pielêgniarek: Renaty Dziubiñskiej,
Teresy Pa³ki, Haliny Suwa³a,
Janiny Winogrodzkiej serdeczne podziêkowania za
d³ugoletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, ¿yczliwoœæ i kole¿eñskoœæ, z najlepszymi
¿yczeniami zdrowia, realizacji marzeñ, oraz
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Koordynator ds. Pielêgniarstwa oraz pielêgniarki
i po³o¿ne CSK MSWiA w Warszawie
Pani Krystynie Pietrzak – Pielêgniarce Oddzia³owej,
serdeczne podziêkowania za wieloletni¹ pracê
zawodow¹, profesjonalizm, ¿yczliwoœæ
i kole¿eñskoœæ wraz z najlepszymi ¿yczeniami
zdrowia, spe³nienia marzeñ oraz pomyœlnoœci na
dalsze lata sk³adaj¹: Koordynator ds. Pielêgniarstwa
oraz pielêgniarki i po³o¿ne oddzia³owe
CSK MSWiA w Warszawie
W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê pani Haliny
Zapart, serdeczne podziêkowania za d³ugoletni¹,
pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹, wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia i radoœci w ¿yciu
osobistym sk³ada Zastêpca Dyrektora ds.
Pielêgniarstwa z ca³ym personelem pielêgniarskim
SZPZLO Praga Pó³noc ul. Jagielloñska 34
Kole¿ance Kalinowskiej El¿biecie w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê, serdeczne
podziêkowanie za wieloletni¹ pracê w oddziale OIT,
z ¿yczeniami zdrowia i pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym, sk³adaj¹ Dyrektor ds. Pielêgniarstwa oraz
Kole¿anki i Koledzy ze Szpitala Dzieciêcego
na Niek³añskiej

Pani El¿biecie O³tarzewskiej w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê, najserdeczniejsze
podziêkowania za wieloletni¹ pracê zawodow¹
w Oddziale Chirurgii Dzieci, a nastêpnie w Oddziale
Pediatrycznym, za wspólnie przepracowane lata, za
profesjonalizm, ¿yczliwoœæ i kole¿eñskoœæ, wraz
z ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci, radoœci w ¿yciu
osobistym, sk³adaj¹: Pe³nomocnik do spraw
pielêgniarstwa wraz z zespo³em pielêgniarskim
Klinicznego Oddzia³u Pediatrycznego Szpitala
Bielañskiego w Warszawie

Paniom Magdalenie Wejner i Wandzie Zalewskiej
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê,
najserdeczniejsze podziêkowania za d³ugoletni¹
pracê zawodow¹, profesjonalizm, godne
reprezentowanie zawodu pielêgniarki, ¿yczliwoœæ
i kole¿eñskoœæ, wraz z najserdeczniejszymi
¿yczeniami zdrowia i pomyœlnoœci na dalsze lata
sk³adaj¹: Dyrekcja oraz Kole¿anki i Koledzy
z Wojewódzkiego Szpitala ZakaŸnego w Warszawie,
ul. Wolska 37

Pani Wies³awie Rafiñskiej, Pielêgniarce Kliniki
Neurologii, w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê,
serdeczne podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania
pracê zawodow¹, za wspólnie przepracowane lata,
wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,
pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Pielêgniarka Naczelna oraz Pielêgniarka Oddzia³owa
i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki Sp CSK
ul. Banacha 1a w Warszawie

Pani Krystynie Dziewickiej Pielêgniarce
Koordynuj¹cej Bloku Operacyjnego Kliniki Okulistyki
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne
podziêkowanie za wieloletni¹ pracê, zaanga¿owanie
wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia oraz
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Pe³nomocnik Dyrektora ds. Pielêgniarek i Po³o¿nych
oraz kole¿anki z Kliniki Okulistyki SPSK
im. W. Or³owskiego
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Pani Krystynie Klinowskiej
– Starszej Pielêgniarce Pracowni Endoskopii,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê sk³adamy
najserdeczniejsze podziêkowania za wspólnie
przepracowane d³ugie lata w Szpitalu
Grochowskim – za odpowiedzialnoœæ, wra¿liwoœæ
i ¿yczliwoœæ. ¯yczymy du¿o zdrowia i pomyœlnoœci
w ¿yciu osobistym.
Dyrektor ds. Pielêgniarstwa oraz Pielêgniarki
i Pielêgniarze ze Szpitala Grochowskiego im. dr.
med. Rafa³a Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie
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Pani Barbarze Latuszek Pielêgniarce
Epidemiologicznej w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê serdeczne podziêkowania za wieloletni¹
pracê sk³adaj¹ Kole¿anki z SPSK
im. W. Or³owskiego w Warszawie
Pani Krystynie Erhardt z Instytutu Kardiologii
w Warszawie w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê
serdeczne podziêkowania za wieloletni¹ pracê wraz
z ¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci na dalsze lata
sk³adaj¹: Pielêgniarka Naczelna i Kole¿anki
z Instytutu Kardiologii
Pani Gra¿ynie Ciszewskiej Pielêgniarce Izby Przyjêæ,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, za wspólnie przepracowane lata, wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹: Pielêgniarka
Naczelna oraz Pielêgniarka Oddzia³owa i Zespó³
Pielêgniarek Izby Przyjêæ SP CSK
ul. Banacha 1 w Warszawie
Pani Alinie P³uszewskiej Pielêgniarce Kliniki
Neurologii, w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê,
serdeczne podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania
pracê zawodow¹, za wspólnie przepracowane lata,
wraz z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,
pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Pielêgniarka Naczelna oraz Pielêgniarka Oddzia³owa
i Zespó³ Pielêgniarek Kliniki SP CSK
ul. Banacha 1 w Warszawie

IMPULS

Paniom: Czes³awie Nawalnej-Kosiñskiej,
El¿biecie Szamborskiej, Danucie Bujak,
Halinie KuŸmiñskiej, Ewie Sobieraj, Hannie
Bartosia, El¿biecie Królak i Gra¿ynie Seroce,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê,
najserdeczniejsze podziêkowania za wieloletni¹
pracê zawodow¹, profesjonalizm, kole¿eñskoœæ,
¿yczliwoœæ, wsparcie i cierpliwoœæ wraz z ¿yczeniami
zdrowia, pomyœlnoœci oraz spe³nienia marzeñ sk³ada
Dyrekcja oraz Kole¿anki i Koledzy
z Instytutu Matki i Dziecka
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Serdeczne podziêkowania za lata ciê¿kiej, pe³nej
poœwiêcenia i wyrzeczeñ pracy zawodowej, za
¿yczliwoœæ, otwartoœæ i gotowoœæ do niesienia
pomocy, z ¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci,
Paniom: El¿biecie Paliñskiej,
Aldonie Zieliñskiej, Barbarze Radzickiej,
Helenie Trzaskoma-Wrzeszczyñskiej, Jolancie Biñ,
Urszuli Rusinowicz, Alicji Krasiñskiej, Alicji
Grabiñskiej, Ewie Cicheckiej – sk³ada Dyrekcja
i Kole¿anki Szpitala klinicznego
Dzieci¹tka Jezus w Warszawie

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê Kole¿ankom
Pielêgniarkom:
Chudoliñskiej Bo¿enie z Pediatrii,
Staniszewskiej Krystynie z Przychodni
Specjalistycznej, Domañskiej Bo¿enie z Okulistyki,
Szymañskiej Barbarze i Pietras El¿biecie
z Alergologii, Gwiazda Zofii z Chirurgii Urazowej,
Krupiñskiej Dorocie i Saczuk Jolancie z SOR-u,
Koczubskiej Marii z Przychodni Przyszpitalnej,
Ko³osowskiej El¿biecie z Patologii Noworodka
oraz Miœko Ma³gorzacie z Bloku Operacyjnego
– serdecznie dziêkujemy za przepracowane lata,
zaanga¿owanie, ¿yczliwoœæ
i serce w³o¿one w codzienn¹ pracê
z ma³ymi pacjentami. ¯yczenia zdrowia
i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym sk³ada Dyrektor
ds. Pielêgniarstwa, Kole¿anki i Koledzy Szpitala
Dzieciêcego na Niek³añskiej
Paniom W³adys³awie Orlikowskiej oraz Iwonie
Tomaszewskiej w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê serdeczne podziêkowania
za d³ugoletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, profesjonalizm, kole¿eñskoœæ,
¿yczliwoœæ, wsparcie i cierpliwoœæ,
wraz z ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci oraz
spe³nienia marzeñ sk³ada Dyrekcja oraz Kole¿anki
i Koledzy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„Meditrans” w Warszawie
Kole¿ance El¿biecie Wiœniewskiej
Po³o¿nej Oddzia³u Ginekologiczno-Po³o¿niczego
Szpitala Bielañskiego, w zwi¹zku z przejœciem
na emeryturê, serdeczne podziêkowania
za d³ugoletni¹ pracê zawodow¹, za profesjonalizm
i ¿yczliwoœæ, za kole¿eñskoœæ oraz
za wspólnie przepracowane lata wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia i pomyœlnoœci
w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Pe³nomocnik Dyrektora ds. Pielêgniarstwa,
Oddzia³owa i Kole¿anki Po³o¿ne ze Szpitala
Bielañskiego w Warszawie
Kole¿ance Gra¿ynie Turek Po³o¿nej z Przychodni
Przyszpitalnej Szpitala Bielañskiego
im. Ks. Jerzego Popie³uszki w Warszawie,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê,
serdeczne podziêkowania za wieloletni¹,
pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹,
za profesjonalizm i ¿yczliwoœæ, za kole¿eñskoœæ
wraz z ¿yczeniami zdrowia i pomyœlnoœci
w ¿yciu osobistym sk³adaj¹:
Pe³nomocnik Dyrektora ds. Przychodni Przyszpitalnej
oraz Kole¿anki Po³o¿ne i Pielêgniarki z Przychodni
Przyszpitalnej i Szpitala Bielañskiego

Pani Teresie Bliszczak – Starszej Pielêgniarce Izby
Przyjêæ, w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê
sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania za
wspólnie przepracowane d³ugie lata w Szpitalu
Grochowskim – za odpowiedzialnoœæ,
zaanga¿owanie, wra¿liwoœæ i ¿yczliwoœæ.
¯yczymy du¿o zdrowia i pomyœlnoœci
w ¿yciu osobistym. Dyrektor ds. Pielêgniarstwa
oraz Pielêgniarki i Pielêgniarze
ze Szpitala Grochowskiego
im. dra med. Rafa³a Masztaka Sp. z o.o.
w Warszawie
Pani Hannie Kocik w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê, najserdeczniejsze podziêkowania
za d³ugoletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹ wraz z ¿yczeniami zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci sk³adaj¹: Zastêpca Dyrektora
ds. Pielêgniarstwa wraz z Pielêgniarkami
i Po³o¿nymi Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie
Pani Ewie K³osiñskiej Pielêgniarce Koordynuj¹cej
ZLO ul. Grochowska 339,
z okazji zakoñczenia pracy zawodowej serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê,
za wspólnie przepracowane lata wraz z najlepszymi
¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i radoœci w ¿yciu osobistym sk³ada Dyrektor SZPZLO
Warszawa Praga Po³udnie
z Zespo³em Pielêgniarek i Po³o¿nych
Pani Teresie Kawa³ek w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê, serdeczne podziêkowanie za wieloletni¹,
pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹,

za wspólnie przepracowane lata, z ¿yczeniami
zdrowia, radoœci i wszelkiej pomyœlnoœci sk³ada
Naczelna Pielêgniarka z ca³ym zespo³em
pielêgniarskim SPDSK
Warszawa ul. ¯wirki i Wigury
Pani Marii Kasiñskiej w zwi¹zku z przejœciem na
emeryturê, najserdeczniejsze podziêkowania za
d³ugoletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania pracê zawodow¹
wraz z ¿yczeniami zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
sk³adaj¹ Zastêpca Dyrektora ds. Pielêgniarstwa wraz
z Pielêgniarkami i Po³o¿nymi Centrum Onkologii –
Instytutu im. Marii Sk³odowskiej-Curie
w Warszawie
Pani Alinie Go³êbiewskiej Pielêgniarce Kliniki
Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê, serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, za wspólnie przepracowane lata, wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹: Pielêgniarka
Naczelna oraz Pielêgniarka Oddzia³owa i Zespó³
Pielêgniarek Kliniki SP CSK ul. Banacha 1a
w Warszawie
Pani Ewie Kuæ Pielêgniarce Kliniki Kardiologii,
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne
podziêkowania za pe³n¹ zaanga¿owania pracê
zawodow¹, za wspólnie przepracowane lata, wraz
z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i radoœci w ¿yciu osobistym sk³adaj¹: Pielêgniarka
Naczelna oraz Pielêgniarka Oddzia³owa i Zespó³
Pielêgniarek Kliniki SP CSK ul. Banacha 1a
w Warszawie

Po¿egnania
Z wielkim smutkiem ¿egnamy
œp. Halinê Dudek
W Szpitalu Grochowskim przepracowa³a ponad 46 lat – ca³e swoje ¿ycie zawodowe.
By³a Pielêgniark¹ Oddzia³ow¹ du¿ego zespo³u pielêgniarskiego Oddzia³u Kardiologii.
Cieszy³a siê uznaniem wœród Pracowników oraz Kierownictwa Oddzia³u i Szpitala.
Z wielkim szacunkiem traktowa³a wspó³pracowników i pacjentów.
Zawsze ³agodna, pe³na taktu, odpowiedzialna, bardzo cierpliwa, zatroskana o wszystkie sprawy
zwi¹zane z jak najlepszym funkcjonowaniem oddzia³u. By³a bardzo oddana swojej pracy,
a w³aœciwie swojemu powo³aniu do s³u¿by chorym.
Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci!
Dyrektor ds. Pielêgniarstwa oraz Zespó³ Pielêgniarski
ze Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafa³a Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie

11 sierpnia 2018 roku
odesz³a od nas na zawsze

Urszula Krzy¿anowska-£agowska
dr n. hum., pielêgniarka, absolwentka Wydzia³u
Prawa i Administracji UW,
stypendystka Miêdzynarodowej Rady
Pielêgniarek w Genewie
oraz nauczyciel akademicki.
Prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
pierwszej kadencji samorz¹du pielêgniarek
i po³o¿nych (w latach 1991-1995)
Przypad³o Jej w udziale budowanie struktur samorz¹du,
który powsta³ niemal¿e równolegle z nurtem przeobra¿eñ ustrojowych
i demokratycznych w naszym kraju.
Pragnê³a transformacji polskiego pielêgniarstwa i nie szczêdzi³a si³,
aby walczyæ o budowanie samodzielnoœci oraz presti¿u zawodu pielêgniarki
i po³o¿nej. Mia³a duszê pionierki oraz wizjonerki, a przy tym odwagê,
by podejmowaæ siê trudnych wyzwañ.
Czas tworzenia samorz¹du opisywa³a s³owami piosenki:
„To by³y piêkne dni, naprawdê piêkne dni”
i dodawa³a przy tym:
„Tylko do tego musieliœmy mieæ: zdrowie, silne nerwy, motywacjê
i wiarê, ¿e podo³amy”.
By³a autork¹ wielu publikacji, m.in.
„Organizacja opieki pielêgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991),
„Znaæ swój los” (1994), „Wartoœci duchowe w etosie pielêgniarskim” (2005),
„Idea samorz¹dnoœci – wspomnienia, rozmowy, fakty” (2011).
Wyda³a dwa tomiki wierszy:
„Wyraziæ siebie” (1993) i „Pob¹dŸ ze mn¹” (1995).
Niemal¿e do ostatnich swoich dni nie traci³a kontaktu z samorz¹dem
pielêgniarek i po³o¿nych, aktywnie uczestniczy³a w wielu samorz¹dowych
uroczystoœciach, konferencjach organizowanych w ca³ym kraju.
Pozostanie w naszej pamiêci i sercach.
Bêdzie nam Jej brakowa³o.

