Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego w Białymstoku

„Pielęgniarka Roku 2015”

Zarząd Oddziału PTP informuje, że w lutym 2016 roku odbył się, już po raz XI, etap
wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015”.
Konkurs Pielęgniarka Roku organizowany jest przez Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego od 2005 roku, jako kontynuacja tradycji olimpiad
pielęgniarskich i turnieju o „Złoty Czepek Pielęgniarski”. Od początku swojego istnienia objęty
jest patronatem Ministra Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Celem Konkursu jest wyłonienie pielęgniarek liderów, osób o najlepszym
przygotowaniu zawodowym, etycznym, zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa. Ideą jest budowanie nowego wizerunku pielęgniarki oraz kultywowanie
tradycji zawodowych. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy. Przeprowadzany jest w trzech
etapach i realizowany w ramach działalności wojewódzkich oddziałów PTP (I etap –
wyłonienie uczestników Konkursu w poszczególnych podmiotach leczniczych, II etap –
eliminacje w oddziałach wojewódzkich PTP – rozwiązywanie 60 zadań testowych, III etap –
ocena projektów indywidualnych na szczeblu krajowym - prezentacje).
W naszym województwie, do II etapu konkursu przystąpiło w tym roku 19 pielęgniarek
(5 z USK w Białymstoku, 4 z SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku,
3 z UDSK w Białymstoku, 3 z SP ZOZ w Hajnówce, 2 z SP ZOZ WSPR w Białymstoku oraz
2 z SP ZOZ w Choroszczy. W skład Komisji konkursowej II etapu wchodziły: przewodnicząca
dr Matylda Sierakowska oraz mgr Anna German i mgr Mirosława Piech.
W toku postępowania konkursowego laureatką I nagrody została Pani Magdalena
Opryszczko z SP ZOZ w Choroszczy. II nagrodę, kolejny już raz uzyskał Pan Tomasz

Perłowski SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a III Pani Karolina Kufta z SP ZOZ w Choroszczy
i ex aequo Pani Elżbieta Cerkiewnik z USK w Białymstoku.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Pielęgniarstwo wielokulturowe
wyzwaniem dla edukacji i praktyki pielęgniarskiej w Polsce”. 07.04. laureatki etapów
wojewódzkich przedstawią przed komisją powołaną przez ZG PTP swoje prezentacje. Finał
Konkursu odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Finalistka Konkursu
„Pielęgniarka Roku” zostanie uhonorowana pucharem przechodnim, przekazywanym do
macierzystego podmiotu leczniczego.
Serdecznie gratulujemy laureatkom etapu wojewódzkiego, a Pani mgr Magdalenie
Opryszczko życzymy sukcesu na III etapie postępowania konkursowego.
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