Wszystkim Pielęgniarkom i Pielęgniarzom z okazji Waszego Święta
chciałabym złożyć najlepsze życzenia. Jesteście zawsze najbliżej
pacjenta. Wykonujecie nie tylko obowiązki pielęgniarskie,
ale również udzielacie mu wsparcia, informacji, oswajacie z diagnozą
i czekającym leczeniem. Pełnicie bezcenną rolę w całym procesie leczenia
przewlekle chorych. Bardzo Wam za to dziękuję
w swoim imieniu i przede wszystkim w imieniu pacjentów
onkologicznych i ich bliskich. Dziękujemy za Waszą opiekę,
szacunek, oddanie oraz rzetelną pracę.
Troszcząc się o innych, nigdy nie zapominajcie zadbać o siebie.
Adrianna Sobol
Psychoonkolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Drogie Pielęgniarki, drodzy Pielęgniarze, w dniu Waszego święta chciałabym
Państwu złożyć serdeczne życzenia. Aby Wasza zawodowa droga była prostsza,
aby Wasza praca była należycie doceniana – i codziennym uśmiechem
pacjentów, przełożonych, lekarzy, ale także poprzez godne warunki pracy
i szacunek. Często to właśnie dzięki Wam chorzy w tych trudnych chwilach mają
szansę poczuć się jak w domu, ale na to trzeba mieć dużo siły, cierpliwości
i zadowolenia i tego właśnie życzę szczególnie dziś, ale także jutro i każdego dnia.
Życzę Państwu także, abyście potrafili zostawić za drzwiami własnego domu
wszystkie sprawy zawodowe i cieszyli się wspólnym czasem
z bliskimi. Wiem, że może być to czasami bardzo trudne, dlatego tym bardziej
życzę wiele sił, aby udawało się dzielić te dwa obszary.
Przy tej okazji chciałabym również Państwu podziękować za Waszą pracę
i poświęcenie. Bez Was samotność wielu chorych byłaby zbyt trudna. Dziękuję.
Ewa Ceborska-Scheiterbauer, dietetyk

Cichym bohaterkom drugiego planu, które swoim zaangażowaniem
i empatią wspierają pacjentów. Za nieocenioną pomoc pacjentom
i ich bliskim w trudnych momentach życia, za czynienie dobra
i za codzienną troskę o losy drugiego człowieka pragnę z całego serca
podziękować wyjątkowym ludziom w dniu
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.
Szczególnie w tych trudnych czasach życzę wytrwałości,
siły i poczucia satysfakcji z pełnionej przez Was misji.
Katarzyna, córka opiekunki
osoby chorej neurologicznie

Z okazji Państwa Święta
- Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za Waszą
codzienną pracę. Jest to szczególna służba wymagającą
oddania, gorliwości i cierpliwości. Dziękujemy za trud
i poświęcenie. Państwa wysiłek, życzliwość i uśmiech,
łagodzą cierpienie pacjentów, przynosząc im poczucie
bezpieczeństwa i wsparcie, którego tak bardzo potrzebują.
Niech na co dzień nie opuszcza Was pogoda ducha
i przeświadczenie, że wykonywana przez Was profesja
jest wyjątkowa. Życzymy też wiele sił i zdrowia.
Z wyrazami uznania,
w imieniu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ks. dr Arkadiusz Nowak, Prezes Zarządu
Igor Grzesiak, Wiceprezes Zarządu

Podczas inauguracji Akademii Opieki Długoterminowej usłyszeliśmy z ust
opiekuna osoby chorej, że jego zdaniem pielęgniarka jest przewodnikiem
po chorobie pacjenta i jego bliskich. Wytycza drogę opieki, radzenia sobie
z chorobą, także w domu, i powrotu do zdrowia. Nie moglibyśmy znaleźć
lepszych słów opisujących rolę pielęgniarek i pielęgniarzy, jaką odgrywają
w życiu pacjentów i ich rodzin.
Niezmiennie doceniamy Państwa nieustającą chęć angażowania się
w projekty edukacyjne i dążenie do rozwijania kompetencji,
dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
i Pielęgniarza, życzymy Państwu jak najwięcej szans na uczestniczenie
w projektach, odpowiadających na Państwa potrzeby. Mamy nadzieję,
że codzienna praca będzie przynosiła Państwu jak najwięcej satysfakcji,
a wysiłki będą doceniane nie tylko od święta.
W imieniu firmy Nutricia Polska Sp. z o.o.,
organizatora Akademii Opieki Długoterminowej,
Paulina Bukrak i Ania Sobolewska-Wawro

Miarą człowieczeństwa jest stosunek do drugiego człowieka,
a w szczególności do ludzi słabszych i chorych. Dlatego też z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Pielęgniarza,
chciałabym uhonorować Państwa pracę i podziękować
za poświęcenie na rzecz tych właśnie osób – chorych,
starszych i nie w pełni sprawnych.
To Państwo niosą ukojenie, spokój i uśmiech
w najtrudniejszych chwilach.
Życzę Państwu dużo wytrwałości i otwartości, ale przede wszystkim
satysfakcji z wykonywanej pracy i poczucia dokonania w życiu właściwego
wyboru. I oby każdy pacjent odnosił się do Państwa
z życzliwością i zawsze znalazł miłe słowa podziękowania,
a współpracownicy doceniali
Państwa zaangażowanie i umiejętności.
Agnieszka Tomasiak
Prezes zarządu Nutrimed i Stomed

Wykonujecie Państwo jeden z najbardziej szlachetnych zawodów,
każdego dnia oferując pacjentom i ich rodzinom najwyższej jakości opiekę
medyczną, w tym żywieniową. Pomimo trudów, jakie niesie ze sobą ta praca,
wykonujecie ją Państwo pełni empatii i zaangażowania,
z pełnym profesjonalizmem.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki,
wszystkim Paniom Pielęgniarkom i Panom Pielęgniarzom życzę,
aby Państwa wysiłek włożony w poprawianie jakości życia
pacjentów i ich bliskich, był zawsze doceniany, nie tylko od święta!
Dr hab. n. med. Przemysław Matras
Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego

Szanowni Państwo,
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, składam szczere wyrazy
uznania i podziwu za trud jaki każdego dnia wkładacie
w swoją pracę z chorymi i niepełnosprawnymi osobami.
Specjalistyczna wiedza i ogromna odpowiedzialność
wymaga często wielu poświęceń w życiu zawodowym i prywatnym,
dlatego w tym ważnym dniu życzę wszystkim pielęgniarkom
i pielęgniarzom ogromnej wytrwałości,
satysfakcji z wykonywanej pracy i wielu sukcesów zawodowych.
Niech najlepszą nagrodą za Państwa ciężką pracę
będą sami uśmiechnięci i wdzięczni Pacjenci.
Z wyrazami Szacunku,
Sebastian Szyper
Prezes Stowarzyszenia Udarowcy
– Liczy się Wsparcie
Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Z okazji Dnia Pielęgniarek życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i zadowolenia z wykonywanego zawodu.
Niech każdy dzień przynosi satysfakcję, a uśmiech i wdzięczność pacjentów
zawsze towarzyszy w trudnych obowiązkach.
Janina, opiekun osoby chorej neurologicznie

Ogromną rolę w życiu pacjentów z niewydolnością przewodu
pokarmowego, w tym również żywionych poza lub dojelitowo
w warunkach domowych, zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu,
odgrywają pielęgniarki i pielęgniarze. To dzięki nim wiemy,
jak bezpiecznie posługiwać się dostępem żywieniowym,
kiedy jesteśmy w domu, a w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych
opiekują się nami bardzo profesjonalnie.
Przewlekły charakter naszych chorób, jak również fakt,
że zawsze możemy liczyć na ich wsparcie i empatię sprawia,
że między nimi a pacjentami, nawiązują się długotrwałe relacje.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Pielęgniarza, chcielibyśmy
podziękować za Państwa opiekę oraz życzyć,
aby codzienna praca sprawiała jak najmniej trudności
a jednocześnie przynosiła jak najwięcej satysfakcji!
Marek Lichota
Prezes Stowarzyszenia „Apetyt na życie”
i pacjent żywiony pozajelitowo od blisko 12 lat

Wytrwałość, troska i profesjonalizm – te słowa najlepiej opisują pracę
pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy z zaangażowaniem
i empatią opiekują się pacjentami i wspierają ich
w powrocie do zdrowia.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Pielęgniarza życzę,
aby opieka nad pacjentem przynosiła Państwu
jak najwięcej satysfakcji i poczucia spełnienia.
dr n. med. Adrian Kowalik

Dziś pamiętajmy o cichych bohaterach, którzy niejednokrotnie poświęcają
swoje własne zdrowie, by nieść pomoc oraz uśmiech osobom najbardziej
potrzebującym. Którzy bardzo często muszą znosić cierpienie oraz całą gamę
emocji pacjentów. Którzy nie zważając na panujące warunki
są zawsze przy pacjencie wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebuje.
Dziś wszystkim pielęgniarkom oraz pielęgniarzom bardzo dziękuję
za wykonywaną ciężką pracę i poświęcenie za tym idące.
Życzę Wam wielu powodów do uśmiechu,
dużo sukcesów zawodowych, ogromnej ilości dobrego zdrowia,
a przede wszystkim tego, abyście każdego dnia czuli się docenieni,
gdyż właśnie na to zasługujecie.
Mateusz Gawiński, pacjent onkologiczny

Praca pielęgniarki i pielęgniarza to zaangażowanie i wsparcie okazywane
pacjentom i ich bliskim, które powinno być doceniane
przez wszystkich nie tylko od święta.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Pielęgniarza, życzę,
aby kontynuowali Państwo wykonywanie swojego zawodu z tak wielką pasją,
zaangażowaniem i profesjonalizmem, jakie obserwuję podczas współpracy
z pielęgniarkami i pielęgniarzami nad zapewnieniem opieki
naszym pacjentom.
lek. med. Marta Ślefarska-Wasilewska
Wykładowca Akademii Opieki Długoterminowej

