
 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA „OSTATNI DY ŻUR” 
Szanowni Państwo, 

Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „Ostatni dyżur” jest kampanią Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, której celem jest poinformowanie Polaków o ogromnym zagrożeniu 
społecznym. W świetle najnowszych prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już za 
niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. 
Z roku na rok zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych w Polsce. 

Głównym założeniem kampanii jest zebranie podpisów pod petycją (Receptą) kierowaną do 
polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także 
wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez 
pielęgniarki i położne.  

Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „Ostatni dyżur” uroczyście rozpoczęła się w dniu 27 
czerwca 2015 roku o godzinie 11.00 konferencją prasową w Hotelu Gromada Centrum                       
w Warszawie.  

W konferencji prasowej brali udział Przewodniczący Okręgowych Rad Pielęgniarek                            
i Położnych, Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Przewodniczące Organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz zaproszeni goście. 

W trakcie konferencji przedstawiono Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pt. 
„Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych”, który 
obrazuje aktualny stan populacji pielęgniarek i położnych oraz przedstawia zapotrzebowanie 
na świadczenia pielęgniarskie i położnicze w Polsce, a także porównuje ww. dane na tle 
krajów Unii Europejskiej. 

Odbyła się również projekcja krótkich spotów, przybliżenie kampanii mediom oraz 
zaprezentowanie problemów dotykających pielęgniarki i położne. 
Konferencja była relacjonowana „na żywo” i znajduje się pod 
linkiem: http://vimeopro.com/user18456143/ostry-dyur-2015 

Działania kampanii oraz zbieranie petycji odbywa się w całej Polsce. Na najbliższe tygodnie 
zaplanowany jest cykl konferencji „Ostatni dyżur”, który będzie  okazją do promowania 
kampanii w regionach. W wydarzeniach regionalnych wezmą również udział politycy, do 
których to kierowana jest petycja. 

 

 



„Ostatni dyżur” to pierwsza kampania społeczna w Europie, a druga na świecie, która 
wykorzystała najnowszą technologię wirtualnej rzeczywistości. Na potrzeby projektu powstał 
spot, przedstawiający codzienność pielęgniarek i położnych w technologii VR (spot 
interaktywny 3D). Dzięki tej technologii można stać się na chwilę pielęgniarką lub położną, 
zobaczyć jak ciężka i potrzebna jest nasza praca, a właściwie opieka nad pacjentami. 
Informacje o kampanii dostępne są na stronie internetowej: www.ostatnidyzur.pl. Tam 
również znajduje się Recepta, którą można podpisać on-line lub wydrukować i podpisaną 
przesłać na adres Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z dopiskiem „Recepta”. 

Działamy również na Facebooku oraz Twitterze, tam można śledzić przebieg kampanii                          
i włączyć się do akcji udostępniając stronę do znajomych, rodziny. 
 
Ostatni dyżur to kampania nas wszystkich - polskich obywateli. W trosce 
o nasze zdrowie i życie powinniśmy zawalczyć o zapewnienie nam 
wszystkim podstawowej opieki pielęgniarskiej i położniczej. 
Niebezpieczeństwo pustych szpitali, hospicjów bez pielęgniarek i położnych 
jest już blisko - nie możemy pozostawać obojętni. Dlatego zachęcam 
wszystkich do włączenia się do naszej akcji i podpisywania recept. 

  
Z poważaniem 

Prezes 
dr. n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 
 


