
„Docenienie pracy pielęgniarek i położnych”

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/plaska-konstrukcja-koncepcja-swiatowego-dnia-zdrowia_7040239.htm#page=3&query=health&position=32



 Święto ustanowione przez Pierwsze 
Zgromadzenie Ogólne Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO) 
w 1948 roku. 

 Obchodzone jest corocznie od 1950 
w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania 

WHO. 

 Jego celem jest zwrócenie szczególnej 
uwagi na najbardziej palące i zaniedbane 

problemy zdrowotne społeczeństw na 
świecie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowy_Dzień_Zdrowia#/media/Plik:Flag_of_WHO.svg

Flaga Światowej Organizacji Zdrowia

w 1948 roku. 



 „Docenienie pracy pielęgniarek 
i położnych.”

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-koncepcja-lekarzy_7191136.htm#page=2&query=health&position=0



https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/pielegniarka-z-tabletki-i-stetoskop_1092910.htm#query=pielęgniarka&position=26



 V wiek - Początkowo pielęgniarkami zostawały siostry zakonne. Historia wspomina
siostry Augustynianki, które traktowały pomaganie chorym i ubogim jako swoją
misję.

 XVII wiek – 29 listopada 1633 roku we Francji powstało
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (Szarytki), które

https://pixabay.com/pl/vectors/kliniki-lekarza-zdrowia-2029791/

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (Szarytki), które
zostało zainicjowane przez św. Wincenta.
W 1652 roku żona Jana Kazimierza sprowadziła
Szarytki do Warszawy.

 XIX wiek – w 1860 r. Florence Nithingale założyła
pierwszą szkołę pielęgniarstwa przy szpitalu
św. Tomasza w Londynie.



Do powstania pielęgniarstwa przyczyniły się:

 Wydarzenia oraz przemiany społeczno-polityczne
i ekonomiczne na świecie na przełomie XIX i XX wieku;

 Zasługi Florence Nightingale: podniesienie świeckiego

https://pixabay.com/pl/illustrations/pielęgniarek-jednolite-pielęgniarka-937641/

 Zasługi Florence Nightingale: podniesienie świeckiego
pielęgniarstwa do rangi zawodu oraz uznanie
systemowego kształcenia pielęgniarek;

 Powstanie organizacji międzynarodowych:
Czerwonego Krzyża;

Międzynarodowej Rady Pielęgniarek – ICN;

Światowej Organizacji Zdrowia – WHO;



 W 1911 r. powstała w Krakowie pierwsza szkoła
pielęgniarska uwzględniająca nowoczesne
zasady szkolenia. Wybuch I Wojny Światowej
uniemożliwił dalsze tworzenie szkół.

https:///pixabay.com/pl/illustrations/pielęgniarka-pielęgnowanie-359322
https://pixabay.com/pl/vectors/polska-kraju-europa-banderą-1758844/

 6 maja 1948 r. Polska została członkiem WHO,
ale wystąpiła z niej w 1950 roku, ponownie
została przyjęta w 1957 roku.

Przez wiele lat polskie pielęgniarki, członkinie
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
uczestniczyły w pracach Światowej Organizacji
Zdrowia w charakterze doradców, ekspertów,
organizatorów kształcenia pielęgniarek
i położnych w wielu krajach świata.



 Pielęgniarka jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, zaś jej podstawowym
zadaniem jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Dotyczy to
zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i
diagnostycznej. Do zadań pielęgniarki należy dbanie
o właściwy komfort pacjentów, ich higienę i czystość, karmienie
i pomoc w innych czynnościach, których pacjent nie jest w stanie sam wykonać.i pomoc w innych czynnościach, których pacjent nie jest w stanie sam wykonać.

 Pielęgniarka zajmuje się podawaniem leków
przepisanych przez lekarza, wykonywaniem iniekcji,
wlewów dożylnych, podawaniem krwi i środków
krwiopochodnych, tlenu, zmienia opatrunki, asystuje
lekarzowi przy przeprowadzanych zabiegach
i operacjach. Odpowiada za stan zdrowia pacjenta
a w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia
życia udziela pierwszej pomocy, pomaga chorym
w rekonwalescencji, zajmuje się obsługą sprzętu
i aparatury medycznej. https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/lekarze-klasyczni-i-nowoczesni-z-plaskim-wzorem_1218016.htm#page=2&query=nurse&position=24



 Do obowiązków pielęgniarki należy również przygotowywanie pacjentów do
badań i zabiegów, wykonywanie podstawowych pomiarów, takich jak badanie
temperatury, tętna i ciśnienia krwi, nadzorowanie prawidłowego przebiegu
leczenia oraz informowanie lekarza o wszelkich nieprawidłowościach.

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/kolekcja-lekarzy-z-mask-i-schowka_1218019.htm#page=1&query=nurse&position=39
https://www.zawodowe.com/kategorie/medycyna_i_farmacja/pielegniarka/opis_i_zarobki/

 W przypadku pielęgniarek zatrudnionych w szkołach czy poradniach zdrowia,
odpowiadają one za wykonywanie szczepień ochronnych i prowadzenie całej
dokumentacji. Odpowiadają także za promocję zdrowia i prewencję chorób.



https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/pielegniarka-z-listy-kontrolnej_1093086.htm#query=pielęgniarka&position=43



 W pierwszych wiekach ludzkości,
kobiety rodziły na ogół samodzielnie
lub pod opieką matek, sióstr, kobiet
wywodzących się z kręgu rodziny.
Sporadycznie do porodu dopuszczanoSporadycznie do porodu dopuszczano
ojca dziecka.

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/zarys-kobieta-w-ciazy_761518.htm#query=pregnant&position=20

 W czasach starożytności, kiedy
powstawała medycyna, zaczęła się
kreować rola kobiet wspomagających
ciężarne.



 XIX wiek to gwałtowny rozwój położnictwa i
ginekologii, a także wyodrębnienie ich
w oddzielną naukę lekarską.

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/kobieta-w-ciazy-w-stylu-rysowane-recznie_765770.htm#query=pregnant&position=14

 W pierwszej połowie XIX wieku zaczęto
osłuchiwać tony serca płodu w pozycji
leżącej, monitorować czynność skurczową
macicy, coraz częściej stosowano
episiotomię.



 Położna jest osobą, która towarzyszy
kobiecie na wszystkich etapach jej życia,
służąc jej radą, pomocą i roztaczając nad
nią opiekę.nią opiekę.

http://www.nfz-szczecin.pl/wxim4_polozna_podstawowej_opieki_zdrowotnej_poz_srodowiskowa.htm

 Jest samodzielnym zawodem medycznym, a za wykonywanie zawodu
położnej uznaje się świadczenie opieki zdrowotnej, polegającej między
innymi na rozpoznawaniu ciąży i sprawowaniu opieki nad kobietą
w ciąży fizjologicznej przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy medycznej
i przy użyciu określonych badań niezbędnych w monitorowaniu
prawidłowego przebiegu ciąży fizjologicznej.



 W zawód położnej wpisane jest również prowadzenie porodu fizjologicznego oraz
nadzorowanie dobrostanu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej. Do jej
obowiązków należy również przyjmowanie porodu naturalnego. Ponadto na położnych
spoczywa obowiązek podejmowania działań koniecznych w nagłych sytuacjach do
czasu przybycia lekarza.

https://pixabay.com/pl/photos/stare-listy-lotka-stare-zdjęcia-1082299/

 Rola położnej nie kończy się jednak w chwili porodu. Po narodzinach dziecka położna
sprawuje opiekę nad matką i noworodkiem, monitoruje przebieg okresu
poporodowego oraz posiada wiedzę niezbędną do rozpoznania u matki lub
u dziecka nieprawidłowych objawów wymagających skierowania do lekarza.



 Ze względu na znaczące zmiany, które
zachodzą w ich organizmie w czasie ciąży,
kobiety powinny w tym okresie wyjątkowo dbać
o siebie i swoje dziecko. Należy pamiętać
o częstym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem lubo częstym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem lub
dezynfekować środkami na bazie alkoholu.

https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/czysty-dorosly-h2o-higiena-545014/
https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/pozytywna-zadumana-przyszla-matka-pozycja-w-kuchni_6882502.htm#page=2&query=pregnancy&position=16#position=16&page=2&query=pregnancy

 Ważne jest też unikanie osób z podejrzeniem
zakażenia oraz nieprzebywanie w miejscach
publicznych i zachowanie bezpiecznego
odstępu od osób, które kaszlą lub kichają.
W miarę możliwości najlepiej pozostać
w domu, unikając stresu, dbając o odpoczynek
i odpowiednią dietę.







https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-koncepcja-lekarzy_7191136.htm#page=2&query=health&position=0
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