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Szanowna Pani Przewodnicząca,
Blok operacyjny to jedno z tych miejsc, gdzie od pracujących tam specjalistów oczekuje się
profesjonalizmu i odpowiedzialności wyrażających się między innymi w stałym podnoszeniu
kwalifikacji, a gruntowna wiedza i doskonała organizacja pracy stanowi o bezpieczeństwie
pacjenta i zespołu operującego. W czasie każdego zabiegu, w rękach lekarzy, pielęgniarek
i całego personelu znajduje się ludzkie życie, a często ułamki sekund przesądzają
o powodzeniu zabiegu i dalszych losach pacjenta.
Dlatego oczywistym jest, że wykształcenie i umiejętności pielęgniarek, położnych
pracujących w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego muszą być szczególnie wysokie
i nieustannie uzupełniane. Należy pamiętać także, że praca tej grupy zawodowej jest
obciążona wieloma czynnikami takimi jak: obciążenie fizyczne, szkodliwości środowiska,
obciążenie psychiczne oraz praca zmianowa i zagrożenie ewentualnymi błędami czy
zdarzeniami niepożądanymi. Rozwój tej dyscypliny medycyny i pielęgniarstwa musi
uwzględniać nie tyle ewentualność występowania zagrożeń, ale przede wszystkim
poszukiwanie takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na realizację świadczeń na
wysokim poziomie, jak już wspomniałam, w warunkach bezpieczeństwa pacjenta
i pracowników. Nic więc dziwnego, że w tej specjalności szczególne znaczenie ma
postępowanie według obowiązujących procedur i standardów medycznych oraz znajomość
zagadnień organizacji pracy, fizjologii i psychologii pracy oraz odpowiedzialności prawnej
i zawodowej.
Wspomnę o jeszcze jednym istotnym aspekcie, jakim jest konieczność współpracy całego
zespołu lekarsko-pielęgniarskiego oraz znaczenia wspólnych dążeń wszystkich specjalistów
medycznych dla skutecznego, nowoczesnego leczenia i pielęgnowania w przypadku
zagrożenia zdrowia i życia pacjenta.
Bezsprzecznie blok operacyjny to szczególne miejsce, w którym praca każdej osoby, każdego
ogniwa zespołu terapeutycznego jest niezbędna i jednakowo ważna, dzięki, czemu możemy
mówić o sukcesie w ratowaniu życia i przywracania zdrowia ludzkiego.

Na Pani ręce kierują słowa uznania za zorganizowanie Konferencji „Blok Operacyjny –
Pielęgniarstwo Operacyjne w Polsce”. Organizowana przez Karkonoskie Stowarzyszenie
Instrumentariuszek już po raz jedenasty konferencja to ważne wydarzenie
w środowisku medycznym. Świadczy o twórczej roli wyspecjalizowanej grupy zawodowej
pielęgniarek, położnych, która wciąż dokłada wielu starań, aby poziom umiejętności i wiedzy
był coraz wyższy. Tym bardziej żałuję, że z powodu wcześniejszym zobowiązań służbowych,
nie mogę w niej uczestniczyć.
Uczestnikom Konferencji życzę, by to spotkanie zaowocowało wieloma twórczymi
wnioskami i nowoczesnymi rozwiązaniami a w niedalekiej przyszłości przełożyło się na
konstruktywne, profesjonalne działania na bloku operacyjnym.
Życzę również Państwu, aby podnoszenie kwalifikacji, szło w parze z poprawą warunków
pracy i płacy oraz ze zrozumieniem przez decydentów znaczenia tych elementów dla
zapewnienia wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.
Organizatorom Konferencji życzę wytrwałości i satysfakcji z organizacji jeszcze wielu tak
udanych spotkań.
Z wyrazami szacunku
Prezes

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

