Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek to święto obchodzone corocznie 12 maja ustanowione
przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. Zawód
pielęgniarki ma już tysiące lat, a jednak mimo ciągłego postępu technologicznego w medycynie
żaden aparat ani urządzenie nie jest w stanie zastąpić kompetencji, troski i współczucia, jakie daje
człowiek. To właśnie pielęgniarki i położne są przy nas w najtrudniejszych chwilach życia,
towarzyszą podczas narodzin i ostatniego pożegnania. Zawsze gotowe nieść pomoc, wysłuchać,
powiedzieć coś ciepłego. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych jest więc znakomitą
okazją, żeby docenić ich pracę, zaangażowanie i pomoc w czasie epidemii.
Aż do początków XIX wieku wykonywanie czynności leczniczych i pielęgnacyjnych było
domeną wyłącznie lekarzy.
Wpływ na wyodrębnienie pielęgniarstwa jako oddzielnej profesji działalność Florence Nightingale,
która w 1860 roku otworzyła pierwszą świecką szkołę dla pielęgniarek w Londynie. Kolejne
przemiany zaszły za sprawą Henryka Dunanta, twórcy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża,
gdyż jako istotne działanie swojej instytucji uznał on m. in. właśnie organizowanie takich świeckich
szkół na całym świecie.
Jakie specjalizacje mogą zrobić polskie pielęgniarki?
Pielęgniarki obecne są w każdej placówce medycznej oraz na każdym oddziale szpitalnym,
ale nie tylko – obecnie mogą one również prowadzić własną działalność i zaopatrywać pacjentów
m.in. z zakresu leczenia ran czy opieki długoterminowej. Aby jednak móc wykonywać konkretne
działania pielęgnacyjne i lecznicze, każda pielęgniarka może podjąć w przykładowych dziedzinach:
•
pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki,
•
pielęgniarstwo chirurgiczne,
•
pielęgniarstwo diabetologiczne,
•
pielęgniarstwo kardiologiczne,
pielęgniarstwo pediatryczne
Gdzie studiować pielęgniarstwo?
Baza uczelni publicznych oraz niepublicznych, które oferują studia na kierunku

Pielęgniarstwo, jest niezwykle obszerna. Największym prestiżem cieszą się Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Gdański
Uniwersytet Medyczny. Zaraz za podium plasują się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
w Łodzi oraz we Wrocławiu. W pierwszej dziesiątce znajduje się również Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytety
w Szczecinie, Poznaniu i Lublinie.
Co znajduje się w planie studiów pielęgniarskich?
Studia na kierunku Pielęgniarstwo mają charakter praktyczny. Jednakże oprócz umiejętności
praktycznych student musi posiąść obszerną medyczną wiedzę. W planie studiów kandydat
odnajdzie przedmioty związane z anatomią, fizjologią, patologią, genetyką, biochemią, biofizyką
i wieloma innymi dziedzinami. Nie bez znaczenia są również przedmioty humanistyczne:
psychologia, socjologia, pedagogika czy etyka, które ułatwią zrozumienie i kontakt z pacjentem.
Trzeci moduł zajęć dotyczy promocji zdrowia, dietetyki oraz zajęć fakultatywnych, które studenci
wybierają wedle swoich zainteresowań.

