
12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Życzenia zwrócone do Ciebie, Pielęgniarko



Album prac plastycznych

„Pielęgniarka diabetologiczna oczami dziecka”

12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej



***

Otworzyły się drzwi,
Wpadł płomyk słońca.
Uśmiech jej
Rozjaśnił mrok złych myśli w sali.

Powiew wiatru radości
Przyniosła do ich sali.
Iskierkę nadziei dała im
Delikatnym ruchem dłoni.
Zakwitł przy niej kwiat dobroci
Na początku szarego dnia.
Spojrzenie łagodności jak siostra
Uspokoiła wnętrze dusz
Pognębionych piętnem choroby

Joanna Szlązak
Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie, ul. Słowicza 5
http://www.mirekw.com/zdrowie/pielegniarki/wiersze.html#Dotyk_dloni

http://www.mirekw.com/zdrowie/pielegniarki/wiersze.html#Dotyk_dloni
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Jak wiele profesji, zawody pielęgniarki i położnej mają swoje święta – dni w kalendarzu. Głównym celem takich zawodowych świąt jest przypomnienie 
społeczeństwu, czym zajmują się osoby pracujące w tych zawodach, docenienie ich wysiłku. Dzień pielęgniarek i dzień położnych przypadają w maju.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek jest obchodzony na całym świecie 12 maja. Został ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek w 1973 roku 
w rocznicę urodzin prekursorki i patronki zawodu Florence Nightingale. 

Dzień Położnej jest obchodzony w Polsce 8 maja. Ta data upamiętnia rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, położnej, więźniarki obozu Birkenau, 
w którym w czasie II wojny światowej przez dwa lata pomagała więźniarkom przy porodach. 

Decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek na 72. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w Genewie rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem 
Pielęgniarki i Położnej. Ma to związek z 200. rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale.

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii we współpracy z Zakładem Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego przygotowała album prac plastycznych „Pielęgniarka Diabetologiczna oczami dziecka”. Prace zostały wykonane przez pacjentów Kliniki 
Endokrynologii i Diabetologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” na zajęciach pozalekcyjnych pod kierunkiem wychowawców z Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 78 w IPCZD mgr Barbary Chodowskiej, mgr Katarzyny Bińkowskiej, mgr Anny Pudłowskiej i mgr Beaty Kamińskiej.

Zachęcam Was, drogie Koleżanki i Koledzy, do obejrzenia albumu i zapoznania się z wizerunkiem pielęgniarki stworzonym przez dzieci. Jaka jest pielęgniarka 
widziana oczami dziecka?

Podzielcie się na facebooku wrażeniami i odczuciami na temat tych prac.

W imieniu 
Członków  Zarządu Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii  

oraz Pracowników Zakładu  Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych 
Alicja Szewczyk 



Życzenia

Imieniny - dzień radosny
Pełen kwiatów zapach wiosny
Tobie złożyć chcę życzenia
zdrowia, szczęścia i powodzenia.
Niech odejdą smutki i złości
Te życzenia choć z daleka
Płyną jak wzburzona rzeka
choć są skromnie ułożone
Lecz do Ciebie są zwrócone.

Anna Orlińska 
Nefrologia 

Wiersz ze zbioru  „Poezje wybrane”  (II),  „I przytulę do serca nadzieję” 
Zespół Szkół w IPCZD, Warszawa 2005



Polish Federation for Education in Diabetology
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