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nia 30 czerwca 2014 roku w dużej Sali Obrad Urzędu 
Miasta Łodzi odbyła się konferencja pt.: „Pielęgniarka 

i położna – przyjacielem pacjenta dorosłego i dziecka”, zorga-
nizowana przez łódzką Okręgową Radę Pielęgniarek i Położ-
nych, Komisję Kształcenia, Promocji i Rozwoju Zawodu we 
współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim (PTP), 
Polskim Towarzystwem Pielęgniarek i Położnych Neonatolo-
gicznych (PTPiPN) oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarek 
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki (PTPAiIO), w której 
wzięło udział blisko 100 osób.

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Łodzi – mgr Agnieszka Kałużna 
– witając gości i  jej uczestników, a wśród nich – Prezes Za-
rządu Głównego PTP – dr Grażynę Wójcik, przedstawicieli 
NFZ i ORPiP w Łodzi, uczestniczki konkursu „Pielęgniarka 
Roku” oraz prelegentów. Przewodnicząca podziękowała wła-
dzom miasta, województwa i  sponsorom oraz koleżankom 
z OIPiP za cenną pomoc w zorganizowaniu konferencji, której 
część oficjalną poprowadziła dr n. med. Agnieszka Głowacka 
z Uniwersytetu Medycznego, zapraszając na podium wszyst-
kie uczestniczki konkursu „Pielęgniarka Roku 201 3”. Były to 
m.in.: Maria Kałkowska, Iwona Majchrowska, Izabela Mi-
chalska, Beata Staniszewska, Edyta Ziemkiewicz oraz Ewa 
Zych, reprezentujące CRO-DPS, WOMP, ZOZ MSWiA. Wy-

mienionym dr Grażyna Wójcik i dr n. o zdr. Dorota Kilańska  
– przewodnicząca Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTP 
w Łodzi – wręczyły nagrody. Główną nagrodą dla laureatki 
pierwszego miejsca drugiego/wojewódzkiego etapu konkursu 
– Edyty Ziemkiewicz z CRO-DPS – był srebrny zegarek, ufun-
dowany przez firmę BD Becton Dickinson, książka Florencji 
Nightingale pt.: „Uwagi o pielęgniarstwie”, podarowana przez 
dr n. o zdr. D. Kilańską oraz nagroda pieniężna ufundowana 
przez ORPiP w Łodzi, którą wręczyła mgr Agnieszka Kałuż-
na. Wspólne zdjęcia zakończyły składanie gratulacji i wza-
jemnych słów podziękowań. Następnie laureatka –  lic. piel. 
Edyta Ziemkiewicz – zaprezentowała pracę konkursową, którą 
przedstawiała podczas finału ogólnopolskiego etapu Konkursu 
22 maja 2014 r. w Lublinie nt.: „Szpital-magnes – jak powinien 
funkcjonować, aby stanowić środowisko przyjazne zarówno 
dla pacjentów, jak i pracowników”.

Pierwszą merytoryczną część konferencji poprowadziła mgr 
Katarzyna Babska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego PTP w Łodzi – udzielając głosu Małgorzacie 
Zalewskiej z ŁOW NFZ, która przedstawiła: „Prawa pacjen-
ta w świetle aktualnych przepisów”. Pacjenci mają prawo do 
świadczeń zdrowotnych opartych na przejrzystych, obiektyw-
nych medycznych kryteriach ustalających kolejność dostępu 
do świadczeń także drogą elektroniczną/teleinformatyczną, 

D

Sprawozdanie z konferencji „Pielęgniarka i położna 
– przyjacielem pacjenta dorosłego i dziecka”
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np. umożliwianie pacjentom e-rejestracji. Mimo problemów 
z realizacją przepisów – a zgłaszanych przez pacjentów – nie-
malże brak skarg wnoszonych do NFZ na pielęgniarki. Tomasz 
Szelągowski z Federacji Pacjentów Polskich mówił o opiece 
transgranicznej – historii starań organizacji pacjentów (w na-
szym kraju jest ich około 70), zmierzających do równego do-
stępu wszystkich pacjentów do wysokiej jakości świadczeń 
zdrowotnych i społecznych, ochrony praw pacjentów oraz ich 
współpracy w skali międzynarodowej. Prelegent zaprzeczył, 
jakoby w ogóle istnieli „pacjenci roszczeniowi” –  jeśli tako-
wi są, to należy zawsze szukać przyczyn ich niezadowolenia 
z opieki zdrowotnej. Andrzej Wojnarowski ze Stowarzyszenia 
Pacjentów Zakażonych Wirusami Hepatotropowymi Hepa-
-Help przedstawił cele Stowarzyszenia, które przez 15 lat niesie 
pozamedyczną pomoc osobom zakażonym WZW realizując 
przy tym liczne działania profilaktyczno-edukacyjne wśród 
społeczeństwa, w czym od 3 lat pomaga także środowisko 
pielęgniarek. Oczekiwania pacjenta wobec personelu ochrony 
zdrowia określiły obecne na konferencji pacjentki: Mirosława 
A. i Jadwiga G., zwracając uwagę na niebezpieczeństwo styg-
matyzacji osób zakażonych nie tylko w ich własnym środowi-
sku, ale także ze strony pracowników medycznych, co sprzyja 
wzajemnemu brakowi zaufania i np. zatajania faktu nosiciel-
stwa. Prezes Ewa Leszczyńska-Kasprzyk z Fundacji Rozwoju 
Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca ICZMP 
w Łodzi: „Mamy Serce” przedstawiła liczne cele oraz zadania 
realizowane od 2 lat przez tę Fundację niosącą wieloraką po-
moc chorym dzieciom i ich rodzinom.

Nasza Koleżanka – pielęgniarka, mgr Joanna Zielewska 
(edukator w Łódzkiej Fundacji „Kocham Życie”) poruszyła 
emocje słuchaczy przedstawiając własne przeżycia związane 
z zachorowaniem i walką z nowotworem pt.: „Gdy zostałam 
pacjentem”. Prelegentka przypomniała, że wiedza medyczna 
niekoniecznie chroni przed chorobą, zwłaszcza gdy zaniedbu-
jemy w praktyce np. regularne samobadanie piersi. W przeży-
waniu kolejnych etapów oswajania się ze złą diagnozą wielką 
rolę powinny odgrywać pielęgniarki. Nie należy mówić chore-
mu: „rozumiem”, „nie martw się”, jeśli się samemu czegoś nie 
doświadczyło. Należy ostrożnie dobierać słowa, opanowywać 
negatywne emocje, udzielać wyczerpujących informacji, które 
– niepomyślne – powinny być dozowane, przekazywane oso-
biście przez osobę kompetentną – lekarza, a nie np. poprzez 
formalny odbiór wyników badań przez pacjenta w rejestracji. 
Wbrew nowym tendencjom w bioetyce (przyp. E.M.P.) nigdy 
nie należy całkowicie odbierać pacjentowi nadziei. Pielęgniarko, 
Twój uśmiech, to balsam dla duszy i miód na serce, to część 
Twojej pracy, element zawodowej osobowości i podstawa bu-
dowania pozytywnych relacji z pacjentem. Dla niego ważne 
są: Twoja empatia, naturalność/otwartość, bycie sobą, takt, 
grzeczność, wsparcie, czas na rozmowę, mowa ciała – twarz/
mimika, gesty, intonacja głosu, a nawet Twój estetyczny wygląd, 
wzbudzający zaufanie. Akceptacja Twojej osoby i działań ma 
znaczny wpływ na proces zdrowienia (co potwierdzają badania 

– przyp. E.M.P.). Pozytywne myślenie, optymizm, cierpliwość 
i cieszenie się każdym przejawem życia, to obecna godna podzi-

wu i naśladowania postawa naszej Koleżanki, której dziękując 
za tę lekcję pokory życzymy wszystkiego najlepszego.

Drugą część Konferencji, prowadzoną przez mgr Jolantę 
Łoś – Przewodniczącą Komisji Kształcenia Promocji i Roz-
woju Zawodu przy OIPiP w Łodzi – rozpoczęła prezentacja 
koleżanek: mgr Elżbiety Kozioł oraz mgr Wioletty Cedrow-
skiej-Adamus z Kliniki Neonatologii ICZMP, członków PTP 
i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonato-
logicznych, pt.: „Opieka skoncentrowana na rodzinie – wyni-
ki badań”. Prelegentki zasygnalizowały problem zakłóconej 
więzi między matką (rodziną) a jej przedwcześnie urodzonym 
dzieckiem umieszczonym w inkubatorze. Opieka ukierunko-
wana na rodzinę, udzielanie jej wsparcia przez personel, który 
równocześnie edukuje i  angażuje różnorodnymi metodami 
bliskich dziecka do współpracy w zapewnieniu mu opieki 
wzmacnia więź emocjonalną i kompetencje opiekuńcze całej 
rodziny. Przedsięwzięcia pielęgniarek, służące zacieśnianiu tej 
więzi, to m.in. umożliwianie rodzinie kontaktu z dzieckiem, 
w tym poprzez dotyk, kangurowanie, poznawanie, obserwo-
wanie i dokumentowanie spostrzeżeń na temat dziecka i jego 
potrzeb, stopniowe włączanie się z – i obok personelu w ich 
zaspokajanie itp. Podobnemu tematowi było poświęcone rów-
nież wystąpienie mgr Joanny Kowalczyk z Kliniki Intensywnej 
Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt ICZMP, 
członka PTP oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położ-
nych Neonatologicznych pt.: „Rola pielęgniarki w budowaniu 
właściwej relacji między personelem medycznym a opiekunami 
dziecka przebywającego na oddziale intensywnego nadzoru”. 
Zadaniem pielęgniarki, poza opieką nad dziećmi w stanach 
zagrożenia życia, jest również wsparcie ich rodziców, któ-
rzy znajdują się w trudnej sytuacji mogącej nieść negatywne 
(emocjonalne i społeczne) skutki mające wpływ nie tylko na 
kontakty/współpracę z personelem oddziału, ale na dalsze 

W przeżywaniu kolejnych etapów 
oswajania się ze złą diagnozą wielką 
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przekazywane osobiście przez osobę 
kompetentną – lekarza, a nie np. 
poprzez formalny odbiór wyników badań 
przez pacjenta w rejestracji.
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funkcjonowanie rodziny. Istotne jest wspieranie jej w adaptacji 
i motywowanie do aktywności – radzenia sobie – w trudnej 
sytuacji. Badania wykazały, że umożliwienie wczesnego kontak-
tu rodziców z chorym dzieckiem na oddziale (przy dyskretnej 
obecności/czuwaniu pielęgniarek) może obniżyć ich poziom 
napięcia psychicznego/stresu spowodowanego głównie przez 
objawy świadczące o cierpieniu dziecka, zaburzenia oddychania 
(sztuczną wentylację), wszechobecną/rozbudowaną aparaturę, 
(nagłe) włączanie się sygnałów alarmowych.

Silnym przeżyciem dla wszystkich uczestników konferencji 
była obecność na sali niezwykłych gości – matki i jej kilkumie-
sięcznego synka – niegdyś hospitalizowanego wcześniaka. Pani 
Marzena Ortel podzieliła się swoimi przeżyciami związanymi 
z okresem: „Gdy moje dziecko zostało pacjentem”. Z emo-
cjonalnym zaangażowaniem, właściwym dla młodej mamy, 
opowiedziała o wielkich obawach towarzyszących ratowaniu 
jej 600-gramowego synka urodzonego w 24 tygodniu ciąży, 
ciągłej obecności przy nim, obserwacji i notowaniu wszyst-
kich spostrzeżeń, podtrzymywaniu z nim stałego kontaktu 
fizycznego (przytulanie), głosowego (poprzez śpiew, czytanie 
książek), wspaniałej pomocy pielęgniarskiego personelu Kliniki 
Neonatologii ICZMP (a szczególnie naszej Koleżanki – Elżbiety 
Kozioł, z czego jesteśmy dumne i cieszymy się, że są wśród nas 
tak oddane pielęgniarki), który emanował ciepłem, otwartością, 
inicjatywą dzięki czemu 3-miesięczny okres hospitalizacji był 
dla matki noworodka okresem 3 miesięcy spokoju, poczucia 
bezpieczeństwa i zaufania wobec kompetentnego i serdecznego 
personelu. Mgr Elżbieta Janiszewska z Zakładu Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Pediatrycznej ICZMP, członek PTP, PTPR 
oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek An-
estezjologicznych i Intensywnej Opieki – Oddziału w Łodzi, 
w wystąpieniu zatytułowanym „Strefa Rodzica” zasygnalizowała, 
że chociaż na straży dobra dziecka-pacjenta stoi ustawa o jego 
prawach czy Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu mówiąca 
o prawie do stałej obecności rodziny/bliskich dziecka w szpita-
lu, to polskie realia pozostawiają wiele do życzenia, zwłaszcza 
w porównaniu z komfortowymi warunkami pobytu rodziny 
z hospitalizowanym dzieckiem w innych krajach poprzez za-
pewnienie jej odrębnych pomieszczeń (wyposażonych w meble 
i sprzęt gospodarczy, elektroniczny z dostępem do komputerów/
internetu, biblioteki), dostarczanie napojów, a nawet chusteczek 
higienicznych, czy udzielanie wsparcia finansowego i psycho-
logicznego (to nie rodzice szukają i czekają w przepełnionym 
korytarzu na rozmowę z lekarzem/chirurgiem dziecka, tylko 
on sam przychodzi do nich z informacjami). Mimo znanych 
trudności w polskich szpitalach – braku pomieszczeń zapewnia-
jących intymność, koczowania rodziców na podłodze/rozkła-
danych krzesłach/fotelach, snucia się po ciemnych (w ramach 
oszczędności) korytarzach, ponoszenia licznych wydatków 
związanych z leczeniem, rehabilitacją, transportem/dojazdami, 
pozostawaniem poza/bez pracy –  i w naszym kraju zaczyna-
ją się zmiany na lepsze – np. poprzez adaptację pomieszczeń 
mających na celu zapewnienie komfortu leczonym dzieciom 
i ich bliskim, zmniejszanie ich stresu spowodowanego izolacją. 
Badania udowodniły, że zapewnienie obecności rodziców przy 

chorym dziecku skraca nawet o ponad 30 proc. czas jego ho-
spitalizacji i może zapobiec jej negatywnym skutkom (urazom 
psychicznym, zaburzeniom rozwoju). Podobnie na (szybszą) po-
prawę stanu zdrowia ma wpływ estetyczne, kolorowe otoczenie 
(o czym pisała już 150 lat temu Florencja Nightingale – przyp. 
E.M.P.) i już w kilku dużych miastach m.in. w Łodzi (w Klinice 
Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii dzięki ogólnopolskiemu 
projektowi społecznemu „Strefa Rodzica – Budimex dzieciom” 
oraz w Klinice Kardiochirurgii ICZMP m.in. dzięki Fundacji 

„Mamy Serce”) dba się o poprawę samopoczucia małych pa-
cjentów, np. poprzez wydzielanie specjalnych stref dla rodziców 

– miejsca do wypoczynku i zabawy z dziećmi. Zapewniają one 
rodzicom komfort, a dzieciom poczucie bezpieczeństwa, po-
prawę samopoczucia i zdrowia.

Dr n. o zdr. Dorota Kilańska – Przewodnicząca ZOW PTP 
w Łodzi – referując temat: „Bezpieczny Pacjent = Bezpieczna 
Pielęgniarka” zwróciła uwagę na liczne uwarunkowania po-
czucia bezpieczeństwa u pacjenta (dostęp do informacji, ubez-
pieczenie, kompetentny/wykształcony personel medyczny) 
oraz pojawiające się wyzwania dla pielęgniarstwa XXI wieku, 
związane m.in. ze starzeniem się społeczeństw i nasilającym 
się brakiem pielęgniarek. Przyszłość pielęgniarstwa to: ujed-
nolicone standardy kształcenia, określone kompetencje zawo-
dowe, standardy praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach 
naukowych/EBN, funkcjonowanie pielęgniarek zaawansowanej 
praktyki/APN oraz pielęgniarek-specjalistek, informatyzacja 
opieki zdrowotnej/e-zdrowie oraz ICNP – wprowadzanie/infor-
matyzacja międzynarodowej klasyfikacji czynności pielęgniar-
skich, czyli ujednoliconego słownika/języka pielęgniarskiego. 
Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mają prze-
prowadzać wkrótce szkolenia pielęgniarek nt. ICNP w łódzkiej 
OIPiP. Obecnie w Polsce mamy 100 tysięcy pielęgniarek z wyż-
szym wykształceniem. Podnoszenie kwalifikacji to zwiększona 
odpowiedzialność. Satysfakcji zawodowej sprzyjają przyjazne 
środowisko i warunki pracy. Niedostateczna liczba personelu 
pielęgniarskiego powoduje jego przeciążenie, pośpiech, a  te 
z kolei sprzyjają popełnianiu błędów (w tym 38 proc. błędów 
popełnianych jest podczas dokumentowania pracy). Tegorocz-
ne hasło towarzyszące obchodom Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki (przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek/ICN, 
PTP oraz uniwersytety medyczne) brzmiało: „Pielęgniarki 
– kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia”. Konferencja również 
miała na celu przybliżenie uczestnikom, jak ważna jest rola 
nowych technologii dla bezpieczeństwa pacjentów jak i perso-
nelu medycznego. Przedstawiono to w kilku referatach.

Zasady dobrej praktyki w zakresie pobierania krwi do 
badań omówiła mgr Beata Skowera z BD Becton Dickinson 
Diagnostic-Preanalytical Systems zwracając uwagę na to, że 
poza określoną procedurą zapewniającą bezpieczeństwo oraz 
dokładne/niezafałszowane wyniki badań próbek krwi konieczne 
są nie tylko odpowiednie akcesoria, ale także takie elementy 
nawiązania kontaktu pielęgniarki z pacjentem, jak przywitanie 
oraz przedstawienie się pacjentowi, jego dokładna identyfika-
cja i potwierdzenie danych – życzliwość/uprzejmość personelu 
wzbudza zaufanie i uspokaja pacjenta, co sprzyja obniżeniu 
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poziomu hormonów stresu, które mogą wpłynąć na wyniki 
badań. Obecnie jest do dyspozycji wiele bezpiecznych akce-
soriów: dokładnie oznaczane kolorowe próżniowe probówki 
z kodami kreskowymi (celem zapobiegania pomyłkom), osłonki 
ochronne igieł oznaczanych różnymi kolorami, w zależności 
od ich przekroju, pojemniki na odpady, stazy (zakładane 7,5-
10 cm nad miejscem wkłucia), których zbyt długie zaciskanie 
(stazę należy zwolnić przed upływem minuty po pobraniu 
krwi), jak i nieodczekanie na wyschnięcie zdezynfekowanej 
skóry również ma wpływ na wyniki badań. Kolor probówek 
informuje o tym, ile razy (od 3 do 10) należy wymieszać ich 

zawartość w zależności od rodzaju badania. Istotne jest też 
przestrzeganie kolejności pobierania materiału biologicznego 
(w pierwszej kolejności – na badania biochemiczne) i  termi-
nów ważności narzędzi. Dzięki zastosowaniu bezpiecznego 
sprzętu – liczba zakłuć wśród personelu zmniejszyła się od 40 
do 80 proc. Opieka skoncentrowana wokół bezpieczeństwa 
pacjenta i pielęgniarki: „Bezpieczny personel to zadowolony 
pacjent –  jak bezpieczne wyroby medyczne pomagają w co-
dziennej pracy pielęgniarek” – odpowiadając na to pytanie 
Irmina Prędkiewicz z Sol-Millennium Europe przypomniała, 
że codziennie w Polsce u 100 pielęgniarek dochodzi do zakłuć, 
co wiąże się z ryzykiem zakażeń wirusami WZW (typu B i C) 
oraz HIV, które najczęściej (w 45 proc.) stwierdza się właśnie 
wśród tego personelu medycznego. Przepisy (Dyrektywa UE, 
jak i Kodeks pracy) zobowiązują pracodawców do zapewnienia 
bezpieczeństwa w środowisku pracy. Służy temu m.in. wyko-
rzystanie bezpiecznego sprzętu jednorazowego z wbudowanym 
mechanizmem zapobiegającym zakłuciom – bezpiecznych 
igieł oraz strzykawek (z chowającą się w ich wnętrzu igłą po 
wstrzyknięciu leku) i pojemników na odpady, co zobrazował 
także zaprezentowany film.

Bezpieczne stanowisko pracy pielęgniarki w przyszłości 
– mobilne stacje robocze dla pielęgniarek przedstawił Maciej 
Kasztelan z Intelmedical Poland. W USA funkcjonują już no-
woczesne stanowiska pielęgniarskie – poruszające się wózki do 
transportu wyposażone w mobilny komputer, automatyczny 
dystrybutor leków i inne narzędzia/akcesoria niezbędne w pra-
cy pielęgniarek. Są to np. 3-poziomowe wózki o regulowanej 
wysokości, o trwałej i lekkiej konstrukcji, z możliwością do-
łączenia koszy, (zamykanych) szuflad, uchwytów itd. Wózki 
do podawania leków/apteczki są całkowicie zautomatyzo-
wane/skomputeryzowane, mają szufladki (otwierane kartą 
zbliżeniową) dla każdego pacjenta, komputer oblicza dawki, 
przypomina o godzinach podawania leków (w każdej postaci), 
dokumentuje i rozlicza zużycie leków itd. Są już w produkcji 
wózki z wyposażeniem potrzebnym do endoskopii, wózki an-
estezjologiczne i inne.

Odpowiedzialność cywilną pielęgniarki i położnej omówił 
przedstawiciel firmy Merydian SA – Brokerski Dom Ubezpie-
czeniowy, podając przykłady szkód i krzywd, których może 
dopuścić się personel medyczny – w  tym pielęgniarki, np. 
pomylenie/zamiana pacjenta, leku, błędnie wykonany zabieg 
(uszkodzenie nerwu kulszowego podczas iniekcji, spowodowa-
nie odmy w czasie inhalacji), przyczynienie się do obrażeń ciała/
urazu (uderzenie drzwiami, przewrócenie pacjenta, doprowa-
dzenie do odleżyny) czy przypadkowe uszkodzenie okularów 
pacjenta. Najistotniejsze są środki zapobiegawcze: nienaganna 
praca, przestrzeganie standardów postępowania, skrupulat-
ne dokumentowanie wszystkich wykonywanych czynności, 
wreszcie – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Na zakończenie mgr Jolanta Łoś – Przewodnicząca Komisji 
Kształcenia, Promocji i Rozwoju Zawodu – podsumowała tę 
niezwykle interesującą i pożyteczną konferencję, inspirującą 
pielęgniarki do stałego rozwoju zawodowego z towarzyszącym 
przesłaniem: zadowolony pacjent = zadowolona pielęgniarka 
i odwrotnie. Kompetencje i empatia pielęgniarska to warunek 
satysfakcji pacjenta, a godziwe warunki pracy i płacy pielęg-
niarek powinny być (bo przeważnie jeszcze nie są) warunkiem 
ich satysfakcji zawodowej. Na razie pozostaje im głównie sa-
tysfakcja moralna z wykonywania tak pięknej i potrzebnej 
profesji, jaką jest pielęgniarstwo.

Zostały wyrażone słowa podziękowania dla: Sponsorów 
konferencji – firm; Wykładowców, jej Organizatorów – Ko-
leżankom z OIPiP, w  tym – Komisji Kształcenia, Promocji 
i Rozwoju Zawodu, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicz-
nych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych 
i Intensywnej Opieki oraz Uczestników, którzy w dużej części 
(jak to podczas pielęgniarskich konferencji bywa) dotrwali do 
końca. Była to pierwsza konferencja, zorganizowana przez cztery 
organizacje pielęgniarskie działające w naszym województwie, 
i jest przykładem wspólnych działań łódzkiego samorządu za-
wodowego pielęgniarek i położnych i towarzystw naukowych 
jakże budujących na przyszłość.

Katarzyna Babska, Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz

Przyszłość pielęgniarstwa to: 
ujednolicone standardy kształcenia, 
określone kompetencje zawodowe, 
standardy praktyki pielęgniarskiej 
opartej na dowodach naukowych/
EBN, funkcjonowanie pielęgniarek 
zaawansowanej praktyki/APN oraz 
pielęgniarek-specjalistek, informatyzacja 
opieki zdrowotnej/e-zdrowie oraz 
ICNP – wprowadzanie/informatyzacja 
międzynarodowej klasyfikacji czynności 
pielęgniarskich, czyli ujednoliconego 
słownika/języka pielęgniarskiego.


