
 

W dniach 9-10 października 2017 r. w Warszawie reprezentowałam OIPiP w Pile na  Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych na temat: 

„Pielęgniarstwo polskie, europejskie i światowe”. 

W ciągu dwóch dni liczna grupa polskich naukowców, przedstawiciele środowiska i goście zagraniczni 

poruszyli szereg aktualnych zagadnień, w następujących modułach tematycznych: 

• Zmiany systemowe w pielęgniarstwie 

• Standardy praktyki klinicznej w pielęgniarstwie 

• Zarządzanie opieką zdrowotną – rozwiązania systemowe  

• Zharmonizowane kształcenie pielęgniarek i położnych w UE 

•  Koordynowana podstawowa opieka zdrowotna – miejsce i rola pielęgniarki i położnej 

• Nowe oblicza starzejącej się Europy – rola pielęgniarek i położnych w opiece senioralnej 

• Profilaktyka współczesnych uzależnień 

• Zdrowie psychiczne wartością nadrzędną 

• Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie. 

Konferencja miała na celu nakreślenie najnowszych trendów, osiągnięć medycznych i rozwiązań 

systemowych, a także wyzwań stojących przed pielęgniarstwem i położnictwem. Czy konferencja spełniła 

nasze oczekiwania? Myślę, że tak, a niewątpliwie wywołała dużo refleksji. 

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień naszych koleżanek jedno jest pewne, jesteśmy bardzo ambitne i 

innowacja dla nas nie jest czymś obcym. Wiele ośrodków z różnych stron naszego kraju chwaliło się swoimi 

osiągnięciami (i bardzo dobrze), rozwojem i kierunkiem zmian w pielęgniarstwie. 

Przysłuchując się natomiast słowom zagranicznych gości, w tym naszej koleżanki ze Słowacji, potwierdza 

się fakt, że problemy pielęgniarstwa są bardzo podobne do naszych. Wiele optymizmu wprowadziło 

wystąpienie Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarskich Paula De Raeve. 

Potwierdził on, że aktualnie w Polsce, która jest krajem UE, nie ma innej możliwości, niż kształcenie 

pielęgniarstwa na poziomie akademickim. Wskazał również, że pielęgniarstwo polskie podąża właściwą 

drogą, trudną, czasami kamienistą, ale w dobrym kierunku. Dużo ciepłych słów wypowiedział na temat 

współpracy europejskich samorządów pielęgniarskich. 

Najwięcej niepokoju swoją prezentacją wprowadziła Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i 

Skarg, dr Monika Krasińska, zapowiadając ogromne zmiany we wszystkich aktach normatywnych 

odnoszących się do danych osobowych. Muszą zostać wprowadzone w Polsce już do maja przyszłego roku 

celem realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych.  

Czas konferencji okazał się odpowiednim miejscem na złożenie gratulacji por. Annie Kaczmarczyk, 

wyróżnionej w tym roku medalem im. Florence Nightingale. To pierwsza Polka od 10 lat , której 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przyznał ten medal. To nagroda za wyjątkowe poświecenie 

oraz wysokie kwalifikacje moralne i zawodowe. Jest on przyznawany pielęgniarkom, które wyróżniły się w 

niesieniu pomocy rannym i chorym w czasie wojny lub pokoju. Chciałabym nadmienić, że nasza koleżanka 

była na misjach stabilizacyjnych w byłej Jugosławii i Afganistanie. Wszyscy nagrodziliśmy Anię gromkimi 

brawami na stojąco! 

Cieszę się, że mogłam reprezentować środowisko pielęgniarek i położnych z naszego regionu i uczestniczyć 

w tej konferencji! 
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