Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarek i Położnych
12 maja każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. To święto ustanowione przez Międzynarodową Radę
Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku.

Z tej okazji Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz lek. Andrzej Gwiazdowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
złożyli życzenia Pielęgniarkom i Położnym naszego Szpitala.
W spotkaniu uczestniczyła Pani Bożena Bugajska Przełożona Pielęgniarek, Justyna Sołtys Pielęgniarka Epidemiologiczna, Bożena Golonka
Pielęgniarka Koordynująca pracę poradni specjalistycznych oraz Położna Oddziałowa i Panie Pielęgniarki Oddziałowe poszczególnych
oddziałów.
Dyrektor wraz ze swym zastępcą przekazał słowa wdzięczności dla wszystkich Pań Pielęgniarek i Położnych oraz Panów Pielęgniarzy
pracujących na oddziałach naszego Szpitala. Wręczając symboliczny kosz kwiatów dziękował za ich sumienną pracę, zaangażowanie i
pełen profesjonalizm. Na ręce przedstawicielek poszczególnych oddziałów przekazał również życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym dla wszystkich wykonujących te zawody.
Ze strony Przełożonej Pielęgniarek również padły słowa podziękowania - za okazywany szacunek oraz coroczne celebrowanie przez
Dyrekcję święta Pielęgniarek i Położnych.

Czy wiesz, że…
12 maja to dzień urodzin – tego dnia w 1820 r. we Florencji przyszła na świat najsłynniejsza przedstawicielka zawodu, twórczyni
nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa, czyli Florence Nightingale.
Florence Nightingale (12.05.1820–13.08.1910) urodziła się we Florencji, w zamożnej, arystokratycznej rodzinie angielskiej. Otrzymała
wszechstronne wykształcenie. W wieku 25 lat opuściła dom w celu podjęcia nauki pielęgniarstwa w szpitalu w Salisbury. Warto
wspomnieć, iż w tamtych czasach pielęgniarstwem trudniły się (nie licząc zakonnic) głównie kobiety z marginesu społecznego, warunki
pracy były bardzo ciężkie. W 1854 r. gdy wybuchła wojna krymska i z frontu napływały wieści o skrajnie złych warunkach panujących
w angielskich szpitalach polowych, Nightingale za własne pieniądze zakupiła potrzebne leki i środki opatrunkowe i wraz z 38
ochotniczkami udała się na front. W przepełnionym szpitalu w Skutari zastała brud, epidemie tyfusu i dyzenterii. Śmiertelność sięgała
42%. W ciągu 2 miesięcy Florence poprawiła warunki sanitarne, zorganizowała kuchnię i pralnię szpitalną. Efektem było zmniejszenie
śmiertelności do 2%. Po powrocie z frontu założyła, w 1860 r., pierwszą świecką szkołę pielęgniarek przy Szpitalu św. Tomasza
w Londynie.
W 1912 roku Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ustanowił Medal im. Florence Nighitngale, najwyższe odznaczenie
pielęgniarskie przyznawane co 2 lata za wybitną działalność zawodową i humanitarną, bohaterską postawę w czasie działań wojennych
i klęsk żywiołowych, a także za szczególne zasługi organizacyjne.
W 1973roku Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku ustanowiła dzień 12 maja Międzynarodowym
Dniem Pielęgniarek i Położnych.
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