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Utworzenie dwadziescia pi§c lat temu przez piel^gniarki i polozne w Polsce
samorzadu zawodowego be^dacego gwarancjq samodzielnosci obu tych zawodow, bylo
niewatpliwie przejawem determinacji i sily. Fakt ten swiadczy o wysokiej
swiadomosci obywatelskiej, poczuciu tozsamosci i misji zawodowej naszego
srodowiska. Cechy te s^ waznym elementem statusu ,,zawodu zaufania publicznego",
do ktorego nalezy nasz samorzad, a co za tym idzie - stanowi wazna^ plaszczyzn^ do
realizacji zawodowego i osobistego rozwoju, a jego ramy prawne umozliwiaj^
zrealizowanie niemal kazdej spolecznej i zawodowej inicjatywy.

Od poczatku swojego istnienia nasz samorzad podkreslal koniecznosc ci^glego
wzmacniania statusu prawnego i samodzielnosci zawodowej poprzez zwi^kszenie
kompetencji piel^gniarek i poloznych oraz rozwoj praktyk zawodowych.
Jako samorzad domagamy siê  zatrudnienia odpo\viedniej liczby piel^gniarek
i poloznych w podmiotach leczniczych, gdyz jest to podstaw^ zapewnienia
bezpieczenstwa zdrowotnego calemu polskiemu spoleczenstwu. Pragn^ rowniez
podkreslic, ze d^zymy do dialogu z calym srodowiskiem medycznym wr systemic,
wszystkimi partnerami na rynku uslug zdrowotnych, uswiadamiajac politykom,
organizatorom opieki zdrowotnej, pacjentom, ze bezpieczenstwo pacjenta oraz jakosc
swiadczen zdrowotnych zalezy takze od dobrze przygotowranych zawodowo
piel^gniarek i poloznych.
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Jako prezes Naczelnej Rady Piel^gniarek i Poloznych pragn$ podkreslic, ze kazde
osiqgni^cie jest miara^ zaangazowania i zespolowej solidarnej pracy. Uwazam,
ze najwiejtsze zaslugi w sukcesach naszego srodowiska maja^ Okr^gowe Izby, ktore
wykonujac statutew^ prace^ w swoim okr^gu kazdego dnia, przyczyniajq si$ do
wzmocnienia piel^gniarskiego etosu. Sila samorz^du jest w Was - w Waszej
Okr^gowej Izbie. Dzi^kuj^ za pracowite dwadziescia pi^c lat i zycze^ aby stanowly
podstaw^ do dalszych dzialan na rzecz polskiego piel^gniarstwa i poloznictwa.
Zycze/ Panstwu wiary, ze razem mozemy zdzialac najwi^cej.

Serdeczne gratulacje pragn^ przekazac odznaczonym podczas dzisiejszej uroczystosci
piel^gniarkom i poloznym - czlonkom Okr^gowej Izby Piel^gniarek i Poloznych
w Siedlcach. Dzi^kuJQ Panstwu za codziennq odpowiedzialnq prac^ na rzecz rozwoju
piel^gniarstwa i poloznictwa, za determinacj^ w dqzeniu do zapewnienia wysokiej
jakosci swiadczen zdrowotnych oraz za dbalosc o prestiz naszych zawodow i wlasny
profesjonalny rozwoj. Dzi^kuj^ za pracowite dwadziescia pi^c lat i zycz^, aby
stanowily mocna^ podstaw^ do dalszych dzialan na rzecz polskiego piel^gniarstwa
i poloznictwa.

Z okazji Jubileuszu XXV-lecia samorzqdu zawodowego piel^gniarek i poloznych
wszystkim piel^gniarkom, piel^gniarzom, poloznym z Okr^gowej Izby Piel^gniarek
i Poloznych w Siedlcach pragnQ przekazac zyczenia nieustaj^cej ch^ci do
podejmowania nowych wyzwan i osi^gania wytyczonych celow. ZyczQ Panstwu
zasluzonej satysfakcji z pracy zawodowej oraz pomyslnosci w zyciu zawodowym
i osobistym.
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