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Uwierz w siebie.
Zostań Pielęgniarką Roku.

1. HARMONOGRAM KONKURSU
•Ogłoszenie Konkursu i przedstawienie regulaminu –
18.11.2016r.

„Jeżeli wykonujesz zawód, który jest tak
ekstremalnie wymagający. Jesteś przy drugim
człowieku w chwilach dla niego najważniejszych,
narodzinach i śmierci, razem z rodziną przeżywasz tragedię, choroby dziecka, dajesz oparcie dla
tych, którzy walczą z chorobą w samotności,
chronisz godność pacjenta w sytuacjach skrajnie
trudnych, w swojej pracy jesteś siostrą dla
pacjentów, czasami musisz być lekarzem, sekretarką, ale może nawet… magiem, który potrafi
robić kilka rzeczy jednocześnie - to po prostu
uwierz - nie ma silniejszych ludzi na tej ziemi.
Jeżeli jeszcze lubisz swój zawód to już nikt Cię nie
pokona, bo największa siła człowieka pochodzi z
jego wnętrza - miłości do drugiego człowieka,
pokory, ale też radości tworzenia”.
Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

•Zgłoszenia kandydatów z podmiotów leczniczych do
Oddziałów Wojewódzkich PTP – do 19.12.2016r.
•Zatwierdzenie list uczestników do II etapu Konkursu –
3.01.2017r.
•II etap - eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP –
13.01.2017r. godz. 12:00
•III etap - ocena finalistów – w okresie pomiędzy
13 – 24.03.2017r.

Już wkrótce ogłosimy temat przewodni
III etapu Konkursu
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3. Ogólnopolski Konkurs
„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016”
REGULAMIN OGÓLNY
1. Konkurs przeznaczony jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy sprawujących bezpośrednią opiekę nad
pacjentem w tym także dla kadry zatrudnionej na
stanowiskach pielęgniarskich związanych z organizacją
opieki nad pacjentem.*
2. Do Konkursu mogą przystąpić pielęgniarki/pielęgniarze zatrudnieni lub wykonujący zawód w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych działających na terenie całego kraju.
3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby biorące udział
w poprzednich edycjach ale nie będące laureatami 1 –
miejsca na poziomie II etapu.**
4. Uczestnicy Konkursu zgłaszani są przez przełożonych, innych członków zespołu lub zgłaszają się
sami. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika, należy
przesłać do Oddziału Wojewódzkiego PTP, adres
znajduje się na stronie: http://www.ptp.na1.pl/,
w terminie do dnia 19 grudnia 2016 r.
5. Oddziały Wojewódzkie PTP w terminie do dnia 22
grudnia 2016 roku przesyłają do Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego imienną listę
uczestników II etapu.
6. Eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich polegają na
przeprowadzeniu testu z zakresu ogólnej wiedzy
zawodowej, rozwoju zawodu oraz działalności
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
7. Oddziały Wojewódzkie PTP są odpowiedzialne za
zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia eliminacji II etapu konkursu, a także do
wyłonienia trzech członków Komisji Konkursowej
II etapu, w tym Przewodniczącego.
8. Komisja Konkursowa w dniu eliminacji, otrzymuje
zalakowaną kopertę z wydrukowanymi testami wraz z
kluczem do ich sprawdzenia oraz wzór karty
zastrzeżeń. Klucz do sprawdzenia testu znajduje się w
osobnej zalakowanej kopercie i otwarty zastaje po
zakończeniu testu.
9. W eliminacjach II etapu może uczestniczyć jako
obserwator przedstawiciel organizatora Konkursu z ZG
PTP lub Koła Liderów.
10. Z przebiegu II Etapu Konkursu zostaje sporządzony
protokół w dwóch egzemplarzach, przekazywany do
Przewodniczącej Komisji Konkursowej.
11. Wyniki II Etapu Konkursu ogłaszane są w dniu
eliminacji w tym także zamieszczone na stronach PTP.
12. Nie przewiduje się podawania do publicznej
wiadomości punktacji z II etapu Konkursu, uzyskanej
przez poszczególnych uczestników.

13. Do III etapu Konkursu przechodzi osoba z największą liczbą uzyskanych punktów w eliminacjach
wojewódzkich. W przypadku uzyskania tej samej liczby
punktów przez więcej niż jedną osobę do finału
Konkursu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały
taką samą liczbę punktów.
W przypadku, jeżeli w eliminacjach wojewódzkich w
danym Oddziale uczestniczy więcej niż 100 osób, do
finału Konkursu przechodzą osoby które uzyskały
pierwszy i drugi wynik punktowy w danym Oddziale.
14. Temat III etapu Konkursu oraz miejsce krajowych
eliminacji – zostanie ogłoszony przez ZG PTP
odrębnym Komunikatem Nr 2 do końca roku 2016.
15. Koszty związane z przejazdem, pobytem i udziałem
uczestników w eliminacjach krajowych pokrywają
Oddziały Wojewódzkie PTP, firmy partnerskie lub
zakłady pracy.
16. Eliminacje krajowe - III etap Konkursu, obejmują
ocenę indywidualnie przygotowanych przez uczestników prezentacji tematu ogłoszonego jako temat III
etapu w danym roku, przed Główną Komisja Konkursową powoływaną przez Zarząd Główny PTP.
17. Z przebiegu III etapu Główna Komisja Konkursowa
sporządza protokół w dwóch egzemplarzach i przekazuje do Zarządu Głównego PTP Konkursu.
18. Wyniki III etapu Konkursu ogłasza Przewodniczący
Głównej Komisji Konkursowej na uroczystej Gali
Finałowej.
19. Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymują odznakę
Pielęgniarki/ Pielęgniarza Roku, natomiast zdobywca
pierwszego miejsca - otrzymuje puchar przechodni
„Pielęgniarka Roku”, ufundowany przez ZG PTP.
20. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane
na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego: www.ptp.na1.pl.
21. Szczegółowe zakresy zadań poszczególnych Komisji
wraz z terminarzem i kosztorysem stanowią załączniki
do Regulaminu Ogólnego Konkursu Pielęgniarka Roku.
22. Szczegółowy regulamin organizacji i oceny uczestników III etapu będzie ogłoszony jako załącznik do
Komunikatu Nr 2.

Link do szczegółowego programu konkursu:
http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_fro
ntpage&Itemid=1
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PIELĘGNIARKA ROKU 2016
I ty możesz zostać liderem w swoim zawodzie
Mgr Beata Jurkiewicz
Pielęgniarka Roku 2013
Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Intensywnej
Opieki Kardiologicznej
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Tarnowie

„Kiedy ktoś mnie pyta, to zawsze powtarzam: studia
sprawiły, że ten zawód polubiłam, a praca – że
pokochałam. Studia pobudziły zainteresowania, a praca
stała się rozwijaniem pasji. Nie należę do osób, które od
zawsze marzyły o wykonywaniu pracy pielęgniarki, a w
moim domu rodzinnym nie ma tradycji związanych z tego
typu zawodem. Nie chcę mówić tutaj o przypadku,
bardziej odpowiednie jest dla mnie słowo
„przeznaczenie”.”

Mgr Marzena Nowomińska
Pielęgniarka Roku 2015
Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
Pielęgniarka opieki długoterminowej w NZOZ Arka
mgr Pedagogiki
Specjalista z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego

„Pielęgniarstwo jest zawodem niezwykle trudnym i bardzo
odpowiedzialnym, stawiającym osobom je wykonującym
wysokie wymagania ale jednocześnie jest zawodem
dającym dużo satysfakcji. Pracując jako pielęgniarka
czerpię wiele radości z faktu, że mogę pomagać drugiemu
człowiekowi w tak trudnej dla niego sytuacji, jaką jest
choroba czy niepełnosprawność.”

Całe artykuły znajdują Państwo na stronie
http://www.ptp.na1.pl/
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„SZPITAL MAGNES”
poprawia bezpieczeństwo pacjentów?
Wszechobecny brak personelu pielęgniarskiego
stanowi poważny problem polskich, jak
i zagranicznych szpitali. Zgodnie z Raportem
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z maja
2015 roku liczba pielęgniarek zarejestrowanych
w 2014 roku wynosiła 282522, a wskaźnik
zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentem dla
Polski wynosił 5,4. Dane te wskazują na
znaczne niedobry pielęgniarskiego w Polsce.
Z problemem atrakcyjności pracy w szpitalu
walczy wiele państw. Jednym z sugerowanych
rozwiązań jest stworzenie atrakcyjnych miejsc
pracy dla wykwalifikowanych pielęgniarek,
w placówkach takich jak „Szpitale Magnesy”
(Magnet Hospitals). Placówki posiadające ten
tytuł nie tylko są przyjaznym i bezpiecznym
miejscem dla pacjentów, ale także mogą się
pochwalić wykwalifikowanym personelem, który
stosuje praktykę pielęgniarską opartą na badaniach naukowych. Program „Szpitali Magnesów”
zachęca kadrę pielęgniarską do ciągłego
rozwijania się oraz do dążenia do profesjonalizmu w swoim zawodzie. Idea szpitala magnesu
ukierunkowana jest na samodzielność zawodową pielęgniarek, mobilizuje do podejmowania
decyzji przy łóżku chorego oraz zapewnia
edukację zawodową pacjenta.

Status Magnes jest najwyższym poziomem
uznania przyznanym szpitalowi w zakresie
doskonałości pielęgniarstwa. Został on przyjęty
jako złoty standard opieki nad pacjentem,
przyznawany jest on szpitalom, które wykazują
przykładne rezultaty i satysfakcję pacjenta,
mają imponujące wskaźniki pielęgniarkapacjent, przyciągają i utrzymują najlepszych
pracowników ze wszystkich dyscyplin.
Oznaczenie Magnes znacznie poprawia jakość
wyników leczenia. Badania pokazują, że szpitale
tego typu konsekwentnie zapewniają najwyższą
jakość opieki. Standardy, które muszą osiągnąć
placówki w ramach tego programu są
rygorystyczne i wymagają ciągłego doskonalenia. Zespół
pielęgniarski w placówkach
określonych mianem Magnet Hospitals był
bardziej zaangażowany w swoją pracę
i doskonalenie, natomiast wyższe zaangażowanie przekłada się bezpośrednio na lepszą opiekę
i efekty leczenia.
Link do pełnego artykułu znajduje się
na stronie: http://www.ptp.na1.pl/

listopad 2016

KONKURSY DLA STUDENTÓW KIERUNKU
PIELĘGNIARSTWO
Nie czekaj! Zgłoś się już dziś!
„SŁOWIKI PIELĘGNIARSTWA”

„Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami,
powinien zrobić wszystko,
żeby się nimi posłużyć i latać”
Florence Nightingale
Już niebawem rusza I edycja konkursu „Słowiki pielęgniarstwa”, którego
tematem przewodnim będzie: „Życie i praca F. Nightingale”.
Motto: „serce, rozum, słuchanie…?”
Konkurs skierowany jest do studentów pielęgniarstwa, którzy są dumą zawodu.
Chcemy, abyście poznali wartości, a także ludzi, którzy żyli
i pracowali dla idei pielęgnowania.
Termin zgłoszenia: do dnia 31 stycznia 2017r.
Materiały szczegółowe oraz formularz zgłoszeniowy
już od 15 grudnia 2016r.
na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

NIE CZEKAJ! MOŻE TO WŁAŚNIE TY STANIESZ SIĘ LIDEREM TEGOROCZNEJ EDYCJI!
Kolejny Newsletter już wkrótce

Newsletter został opracowany przez studentów pielęgniarstwa, I roku studiów stacjonarnych II stopnia w ramach
realizacji przedmiotu Pielęgniarstwo Europejskie (grupa VI), na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM,
pod kierunkiem dr n. o zdr. Grażyny Wójcik.
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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017
w imieniu Zarządu Głównego PTP życzymy wszystkim Państwu
dużo radości, satysfakcji w pracy i życiu osobistym.
Aby okres świąteczny przyniósł dużo miłości
i dobrej energii.
dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

