W Związku z sytuacją na Ukrainie na wspólnym posiedzeniu Prezydium NRPiP oraz
Konwentu Przewodniczących ORPiP postanowiono:
- 25 lutego 2022 r. wystosowano list do Ambasady Ukraińskiej w Polsce zapewniający o
pomocy ze strony samorządu pielęgniarek i położnych,
-25 lutego 2022 r wystosowano pisma do OIPiP o włączenie się do akcji pomocy Ukrainie,
- od 28 lutego 2022 r. OIPiP sukcesywnie będą przekazywały środki finansowe lub zakupują
środki medyczne i prześlą na adres Polskie Misji Medycznej w Krakowie,
- 1 marca 2022 r. Prezydium NRPiP przeznaczyło 20 tys. zł na pomoc dla pielęgniarek i
położnych i ich rodzin z Ukrainy na konto Polskie Misji Medycznej w Krakowie,
-1 marca 2022 r. powołano Zespół w skład którego weszły osoby funkcyjne NRPiP: Joanna
Walewander Sekretarz, Danuta Adamek Skarbnik, Ewa Kryk Zielenkiewicz -Dyrektor ds.
administracyjno-organizacyjnych oraz pracownicy biura Paweł Jędrysiak oraz Małgorzata
Kilarska. Zadaniem zespołu jest koordynowanie wszystkich działania Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych w zakresie pomocy w kryzysie humanitarnym oraz współpraca w
tym zakresie z OIPiP,
- gotowość do przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów potrzebnych
pielęgniarkom i położnym opiekującym się uchodźcami z Ukrainy, placówkom medycznym
na pograniczu oraz na indywidulaną pomoc dla uchodźców,
- 25 lutego 2022 r. uruchomiono skrzynkę mailową ukraina@nipip.pl na którą będzie można
przekazywać informacje o przeprowadzanych akcjach humanitarnych, zgłaszać
zapotrzebowanie na materiały medyczne dla placówek opiekujących się uchodźcami z
Ukrainy oraz kierować prośby o pomoc dla rodzin pielęgniarek i położnych z Ukrainy,
przebywających w naszym kraju, oraz dla tych, będących na Ukrainie.
- na stronie www.nipip.pl powstanie zakładka pomoc dla Ukrainy. Wszystkie informacje będą
na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Ponadto na wspólnym spotkaniu Prezydium i Konwentu Przewodniczących ORPiP w dniu 1
marca 2022 r. przekazano:
- Apel MZ, GIF i URPL o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla walczącej Ukrainy
na rzecz akcji organizowanych i koordynowanych przez służby państwowe
- Komunikat MSWiA na temat osób uciekających przed wojną w Ukrainie - Wszystkie osoby
uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym są wpuszczane do Polski. Nasz kraj udziela
schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone - bez względu na jej narodowość.
- Komunikat MSZ w sprawie pomocy Ukrainie - #PomagamUkrainie - koordynacja pomocy
humanitarnej; Rząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z
atakiem Rosji na Ukrainę. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i
prywatnych.
- List Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki skierowany do Rektorów uczelni
medycznych z prośbą o rozważenie udzielenia wsparcia w zakresie umożliwienia kontynuacji
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studiów medycznych na terenie Polski obywateli polskich. Sytuacja może również dotyczyć
obywateli Ukrainy.
- poinformowano o spotkaniu organizowanym przez ICN, Pani Zofia Małas – Prezes NRPiP
weźmie udział w spotkaniu z głosem doradczym. Tematem spotkania będzie omówienie
aktualnej sytuacji ochrony zdrowia na Ukrainie i przedstawienie propozycji wsparcia
pielęgniarek w tym trudnym okresie.
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