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Katalog dobrych europejskich praktyk w zakresie przełamywania barier, 

ograniczeń i zagrożeń w zawodzie pielęgniarki 

Prace nad katalogiem dobrych europejskich praktyk prowadzone były w krajowych zespołach 

roboczych. W przypadku tego rezultatu wykorzystano przede wszystkim olbrzymie 

doświadczenie pracowników opieki medycznej pracujących w Zespołach projektowych w 

krajach partnerskich. Były to między innymi osoby decyzyjne reprezentujące szpitale z Belgii 

i z Niemiec, a z polskiej strony konsultantki wojewódzkie w zakresie pielęgniarstwa 

onkologicznego i pediatrycznego, a także pełnomocnicy ds. osób z niepełnosprawnością. Prace 

rozpoczęto od przeglądu rozwiązań stosowanych w krajach partnerskich, które były 

prezentowane na kolejnych spotkaniach partnerskich. Warto podkreślić, że prezentacje były 

okazją do dyskusji, w ramach których oceniano między innymi możliwość wykorzystania 

rozwiązań w krajach partnerskich. W trakcie prac prowadzonych w projekcie Partnerów z 

Niemiec i z Belgii szczególnie zainteresowały stosowane w Polsce rozwiązania w zakresie 

pielęgniarstwa psychiatrycznego. W tym celu Zespół projektowy ze strony Lidera przygotował 

seminarium na ten temat w czasie wizyty partnerskiej w Polsce w czerwcu 2019 r. 

Ostatecznie Partnerzy uznali jako dobre praktyki następujące rozwiązania: 

⎯ Lider – funkcjonowanie Samorządu Pielęgniarek i Położnych (od 1989 r.), którego 

głównym zadaniem jest nadzorowanie właściwej praktyki wykonywania zawodu w 

granicach interesu publicznego i jego ochrony, a także wybrane aspekty współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z placówkami opieki medycznej. 

⎯ Partner belgijski – funkcjonowanie szpitali w ramach systemu Magnet, który jest 

przykładem doskonałej jakości w dziedzinie opieki pielęgniarskiej, daje możliwość 

wprowadzanie innowacji i ciągłego doskonalenia profesjonalnej praktyki 

pielęgniarskiej i środowiska pracy, a także zapewnia współpracę interdyscyplinarną. 

Drugim rozwiązaniem uznanym za dobrą praktykę jest system kształcenia w zakresie 

pielęgniarstwa psychiatrycznego realizowany w Uniwersytecie Nauk Stosowanych im. 

Thomasa More z Mechelen. 

⎯ Partner niemiecki – filozofia Care and Case Management, która zapewnia optymalny 

poziom dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa pacjenta dzięki właściwej 

komunikacji, edukacji i współpracy, wspiera i organizuje pracę pielęgniarek i 

współpracowników ponad granicami organizacyjnymi, a także poprawia profil 

profesjonalnej pielęgnacji 

Care and Case Management (CCM) wykorzystywany jest w opiece indywidualnej, a także do 

tworzenia sieci usług pomocowych. Koncepcja działania zgodna z Care and Case Management 

jest coraz częściej wybieraną procedurą w obszarach opieki społecznej, służbie zdrowia i 
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pielęgnacji w celu ich optymalizacji. Wszystkie działania koncentrują się na konsekwentnej 

realizacji potrzeb klientów z wykorzystaniem nieformalnego wsparcia przede wszystkim 

wolontariuszy. W celu umożliwienia klientom łatwego dostępu do pomocy konfigurowane są 

sieci wsparcia. Szkolenie skierowane jest do studentów wyższych semestrów, byłych 

studentów i personelu pielęgniarskiego. Program realizowany jest przez certyfikowanych 

trenerów i obejmuje moduły o charakterze podstawowym i zaawansowanym, a także dotyczące 

kompetencji międzykulturowych i różnorodności, ponieważ promowane jest otwarcie usług 

socjalnych i zdrowotnych dla osób ze środowisk migracyjnych. Certyfikat, który otrzymują 

uczestnicy na zakończenie szkolenia, jest uznawany przez Niemieckie Stowarzyszenie Care 

and Case Management (DGCC).  

Przygotowane przez Zespoły projektowe materiały stanowią odrębne dokumenty zamieszczone 

na stronach internetowych Partnerów. 
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