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Szanowny Panie Ambasadorze, 

 

My, polskie pielęgniarki i położne, chcemy przekazać zapewnienie o naszej solidarność  

z Narodem Ukraińskim. Jesteśmy głęboko poruszeni wydarzeniami związanymi z niczym 

nieuzasadnionym atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na wolny i suwerenny kraj, jakim jest 

Ukraina. Nie znajdujemy słów, które wyraziłyby nasz ból.  

Deklarujemy jedność i solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami. Nie pozostaniemy obojętni 

wobec ich cierpienia i lęku. Jako Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, reprezentująca 

środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce, zapewniamy o wsparciu dla uchodźców z terenu 

Ukrainy. Zgłaszamy gotowość pomocy. Do zajęcia tego stanowiska skłania nas poczucie 

wspólnoty narodów, które łączą nie tylko słowiańskie korzenie, położenie geograficzne, czy 

wspólnota interesów. I Polacy, i Ukraińcy doskonale rozumieją dramatyczną sytuację osób 

znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia, osób, które w kraju ogarniętym 

wojną muszą podejmować krytycznie trudne decyzje, mające wpływ na dalsze życie. Musimy 

być dla siebie wsparciem w obliczu tragicznych wydarzeń. 

Setki tysięcy obywateli Ukrainy mieszka, pracuje, uczy się w Polsce. Ponad 500 z nich pracuje 

z nami ramię w ramię, wykonując zawód pielęgniarki lub położnej. W tym trudnym czasie 

jesteśmy z Wami, tak jak Wy jesteście z nami na co dzień.  

Nie akceptujemy wrogich działań podejmowanych przez Federację Rosyjską wobec 

niepodległej Ukrainy i mamy nadzieje, że apele i działania ludzi na całym świecie doprowadzą 

do ich jak najszybszego zakończenia. 

Uważamy, że miejsce Ukrainy jest wśród państw niezależnych i demokratycznych. 

Przekazujemy nasze słowa i gesty wsparcia całemu narodowi ukraińskiemu. Środowisko 

pielęgniarek i położnych w Polsce zapewnia o gotowości do udzielenia wszelkiego możliwego 

wsparcia, jakie w tej sytuacji jest potrzebne. Prosimy o przekazanie informacji jakiej pomocy 

może udzielić samorząd pielęgniarek i położnych 

Z wyrazami szacunku  
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       Zofia Małas 
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