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Pielęgniarstwo 2017

Panie w czepkach napisały
list gratulacyjny do ministra...
Niesamowite, że papier jest w stanie wchłonąć tyle wazeliny...

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ZARZĄD KRAJOWY

Minister zdrowia spotkał się
z władzami związku i izby pip
Komunikat ze strony ministerstwa
zdrowia podkreśla, że: "Minister zdrowia zadeklarował określenie norm zatrudnienia i kwalifikacji".

Wiem, jak ważną rolę w procesie leczenia odgrywa opieka pielęgniarska.
Liczę, że ograniczenie biurokracji,
co jest jednym z moich priorytetów,
usprawni pracę i pozwoli na jeszcze
troskliwszą opiekę nad pacjentem.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski
kontynuuje dialog i po raz trzeci od
początku swojej pracy na Miodowej

Minister zdrowia zadeklarował okre-

Warszawa, 9.01.2018 r.

Profesor Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zrzeszającego
ponad 78 tysięcy Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, składamy najserdeczniejsze gratulacje
z okazji powołania Pana na stanowisko Ministra Zdrowia.
Wyrażamy przekonanie, że Pana zasłużony autorytet, jakim Pan się powszechnie cieszy,
potwierdza najwyższe kompetencje menedżerskie, przywódcze i merytoryczne, a co się z tym wiąże
i organizacyjne, oraz jest wyznacznikiem postępującego rozwoju medycyny, jakim zawsze był Pan
zainteresowany i na jaki liczymy.
Rozumiemy jak wiele wyzwań przed nami – i „tzw. białym personelem w skali makro”,
który jako zintegrowany zespół, mający wspólne cele, osiągnie znacznie więcej, niż każda organizacja
indywidualnie.
Pozostajemy otwarci na wzajemną, partnerską współpracę, która będzie wsparciem dla
motywacji i poprawy warunków pracy, przekładających się na tworzenie przyjaznych relacji, jakie
bezpośrednio wpływają na kulturę organizacji ochrony zdrowia, a co najważniejsze sprzyjają
zdrowiu pacjentów i zadowoleniu pracowników.
Z całego serca – życzymy Panu zdrowia.

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
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Przyjedź do nas i zamieszkaj w jednym z najciekawszych
miast Europy, w Berlinie, lub innej malowniczej części
Niemiec.
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Jesteśmy niemiecką firmą współpracującą z wieloma placówkami opieki zdrowotnej - zapewnimy ci pracę, na początku asystenta (stawka min. 1800 € brutto), nauczymy
języka, załatwimy nostryfikację dyplomu, pomożemy w
integracji.
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Po paru miesiącach osiągniesz status niemieckiego pielęgniarza i możliwość pracy gdzie tylko zapragniesz, na wymarzonym stanowisku, oraz zarobki min. 2500 € brutto.

NIP: 888-20-68-724 | REGON: 910234133

służalczy ton...
• Uważam, że ów tekst należy czytać
"między wierszami", gdyż tam jest
zawarty cały przekaz. Swoją drogą
świetnie napisane.
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Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Krajowy z siedzibą w Warszawie

kto nas reprezentuje. Wstyd!!!
• To jest tragikomedia! Duch komuny
wiecznie żywy...
• Panie Mielcarek, a ironii Pan nie
wyczuwa? Tylko Pan miesza.
• Nie ma tu ironii. Jest poddańczy i
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źródło: tekst oraz zdjęcie ze strony internetowej ministerstwa zdrowia

Masz dyplom pielęgniarstwa?
Chcesz dobrze zarabiać - zwiedzać świat?

ul. Podwale 11 lok. 311 | 00–252 Warszawa tel. (022) 504 42 67 | 504 42 69 | fax. (022) 504 42 54 | e-mail: biuro@ozzpip.com.pl | www.ozzpip.com.pl

• Jak w tamtych czasach: towarzyszu... jesteście niepokonani... Łubudubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam... to ja,
podwładny ...
• Czas chyba zastanowić się nad tym,

Dzisiejsze spotkanie było pierwszym,
które dotyczyło analizy założeń przygotowanej strategii dla pielęgniarstwa. Wspólnie z przedstawicielami
NIPiP, OZZPiP oraz przy udziale NFZ
zostaną wypracowane kolejne rozwiązania.

Według Łukasza Szumowskiego:
Starzenie się kadr pielęgniarek i położnych to ważny problem systemu
ochrony zdrowia w Polsce. Liczę, że
poprawa warunków pracy oraz kształcenia zachęci do pracy w zawodzie.

Krystyna Ptok

Komentarze na pielegniarki.info.pl

ślenie norm zatrudnienia i kwalifikacji. Jednym z priorytetów ministra
jest doprowadzenie do wzrostu liczby
pielęgniarek i położnych w systemie
opieki zdrowotnej.

26 stycznia 2018 r. minister Łukasz
Szumowski spotkał się w siedzibie
OZZPiP z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną
Izbą Pielęgniarek i Położnych. To już
trzecie spotkanie z przedstawicielami
organizacji pielęgniarskich po objęciu
urzędu przez ministra.
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Przewodnicząca

fot. www.mz.gov.pl

spotkał się ze środowiskiem pielęgniarek i położonych.

Tak blisko domu…tylko 1 h od granicy kraju…
a jaka zmiana.
Jobspektrum Personalvermittlung UG (hb)
Tel: 790 714 718 (polskojęzyczny)
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Email: CV na adres: walter@jobspektrum.eu
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