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Szanowni Panstwo
zgromadzeni na Jubileuszu
Okr^gowej Izby Pielegniarek
i Poloznych Regionu Siedleckiego

Samorz^d pielegniarek i poioznych powstal na mocy ustawy z dnia 19.04.1991. Reprezentuje on osoby wykonuj^ce

zawody pielegniarki i poloznej oraz sprawuje piecze nad nalezytym wykonywaniem tych zawodow w granicach interesu

publicznego i dla jego ochrony. Samorz^d jest niezalezny w wykonywaniu swoich zadari i podlega tylko przepisom prawa.

25 lat to pokazny kawalek historii - zarowno w zyciu Okregowej Izby Pielegniarek i Poloznych Regionu

Siedleckiego, jak i kazdej pielegniarki i poloznej. Na przestrzeni lat organ ten wraz z innymi samorzadami stal sie

reprezentantem zawodowych, spolecznych i gospodarczych interesow tych zawodow, co zaowocowalo powstaniem w 1 996

r. ustawy o zawodach pielegniarki i poloznej. Na uznanie zashiguje fakt, ze od pocz^tku swojej dzialalnosci Okregowa Izba

Pielegniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego kladzie duzy nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielegniarek

i poloznych, prornuj^c rozne formy ksztalcenia.

Dzisiaj pozycja pielegniarek i poloznych w systemic ochrony zdrowia zarowno w Polsce, jak i na swiecie jest

wysoka. S^ to zawody samodzielne i nalezy poczytywac to za sukces, choc bol^czki od lat sa niezmienne. Mam tu na mysli

poziom wynagrodzen, zwi^zane z tym nasilaj^ce sie wyjazdy do pracy za granice, co skutkuje niedoborem kadr w polskim

systemic ochrony zdrowia. Przyczynia sie to takze do powstania coraz wiekszej luki pokoleniowej w tym srodowisku

zawodowym. Niepokojem napawa tez sytuacja, ze gros pielegniarek i potoznych musi pracowac jednoczesnie w kilku

jednostkach ochrony zdrowia, zeby godnie zyc i zapewnic byt swoim rodzinom.

Ale dzis czas na dobre wspomnienia i swietowanie. Chyle czoia i dziekuj^ wszystkim dzis wyroznionym

i uhonorowanym.

Jako przedstawiciel kadry zarz^dzaj^cej podmiotem leczniczym, a przede wszystkim jako lekarz, pragne^ zyczyc

Panstwu sukcesow w zyciu zawodowym i osobistym oraz zlozyc wyrazy szacunku i podziekowania za petne

zaangazowanie w wykonywanie nielatwej pracy oraz stwarzanie atmosfery lagodz^cej cierpienie i niepokoj pacjentow,

gdyz -jak shisznie zauwazono - ,,trzeba umiec poswiecic dobre dla najlepszego".
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