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Laureatka konkursu 

o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 
Queen Silvia Nursing Award 2019 

 
Laureatką czwartej polskiej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing 
Award), jest Agnieszka Napieralska – studentka trzeciego roku studiów pielęgniarskich z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zwycięski pomysł „Video instruktaż” ma na celu opracowanie przez 
pielęgniarki biblioteki filmów edukacyjnych, dedykowanych rodzinom opiekującym się pacjentem w 
warunkach domowych.   
 
Od 2013 roku 23 grudnia, w dniu urodzin Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji Sylwii ogłaszane są wyniki 
corocznego konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii. Stypendium zostało ustanowione w Szwecji 
przez organizację Swedish Care International, a jego organizatorem w Polsce jest Fundacja Medicover. Nagroda 
ma na celu podkreślenie znaczenia roli pielęgniarki i pielęgniarza, poprawę opieki nad osobami starszymi i 
cierpiącymi na demencje, a także umożliwienie rozwoju pielęgniarkom i pielęgniarzom. W tym roku po raz 
pierwszy w Polsce tematyka konkursu została poszerzona o innowacyjne pomysły mające na celu usprawnienie 
pracy pielęgniarki i pielęgniarza oraz rozwój opieki nad pacjentem dorosłym. Potrzebę promocji zawodu 
pielęgniarskiego dostrzega także Światowa Organizacja Zdrowia, która ogłosiła rok 2020 rokiem pielęgniarki i 
położnej.  
 
Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii przyznawana jest w Szwecji, Finlandii, Polsce oraz Niemczech. Zwycięzca 
otrzymuje stypendium w wysokości 25000 zł oraz staż, którego celem jest międzynarodowa wymiana 
doświadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. 
 
„Średnia wieku pielęgniarek w Polsce wynosi obecnie ponad 52 lata. W 2030 r. będzie to 60 lat. Dostrzegając to 
wyzwanie zaangażowaliśmy się w projekt Queen Silvia Nursing Award, który ma na celu zachęcenie młodych 
ludzi do podejmowania tego kierunku studiów. Ta prestiżowa nagroda pokazuje, że pielęgniarstwo jest bardzo 
ważnym i atrakcyjnym zawodem.” – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.  
 
„Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ zwiększa świadomość i 
podkreśla istotną rolę zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Sądzę, że musimy jeszcze bardziej podnosić 
świadomość w zakresie opieki nad osobami starszymi, która nie jest zwykle postrzegana jako coś atrakcyjnego 
przez osoby chcące uprawiać ten zawód. Jest to jednak naprawdę interesujący aspekt pielęgniarstwa, a 
zarazem istotna umiejętność niezbędna w tym zawodzie.”- mówi Petra Tegman – Interim CEO, Swedish Care 
International. 
 
Lokalni partnerzy z Polski już po raz drugi przyznali dodatkowe wyróżnienia. Naczelna Rada Pielęgniarek i 
Położnych, która jest honorowym patronem projektu w Polsce, wyróżniła Paulinę Kasperską reprezentującą  
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Pomysł zgłoszony przez Paulinę to bransoletki mające na celu ochronę 
kaniuli obwodowej.   
 
Firma Essity, producent materiałów chłonnych wyróżnił pomysł „Innowacyjny licznik czasu” Wiktorii Kubinek z 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
„Pielęgniarstwo to moja pasja, dlatego też na blogu, który prowadzę staram się obalać stereotypy dotyczące 
tego zawodu i pokazywać jego liczne zalety: https://pielegniarskiblog.blogspot.com” – mówi Agnieszka 
Napieralska, laureatka QSNA 2019.  
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