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uczestniczy jako partner strategiczny w projekcie realizowanym w ramach Europejskiego 
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Koordynatorem projektu jest Cyprus Nurses and Midwives Association, a pozostali  partnerzy 

projektu to:  Universitat Internacional de Catalunya, Hiszpania; Croatian Nurses Society of 

Anesthesia, Reanimation, Intensive Care and Transfusion, Chorwacja; Media Partners SRL, 

Rumunia oraz  European Federation of Crtical Care Nurses Associations (EfCCNa) jako partner 

współpracujący. 

 

 



Celem projektu było opracowanie bezpłatnego, ogólnie dostępnego, wielojęzycznego kursu w 

formie mieszanej (w wersji online i stacjonarnej) dedykowanego dla profesjonalistów 

szkolących pielęgniarki intensywnej opieki w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji w 

obszarze kreowania zdrowego środowiska pracy w oddziale intensywnej terapii (HWE, Healthy 

Work Environment). Rezultatem tego projektu jest kurs, który udostępniony został na 

platformie e-learningowej pod adresem: https://sites.google.com/view/hwe4ccn/home 

 

W okresie realizacji projektu, tj. od października 2019 do stycznia 2022 roku partnerzy 

projektu: spotykali się celu planowania, koordynowania i oceny realizacji zadań i działań 

podejmowanych w ramach projektu; opracowali pierwotną wersję platformy e-learningowej 

dotyczącej zdrowego środowiska pracy i przetestowali ją z udziałem pielęgniarek intensywnej 

opieki pochodzących z czterech krajów; udoskonalili platformę e-learningową w oparciu o 

informacje zwrotne uzyskane od pielęgniarek testujących platformę; przetłumaczyli zawartość 

i udostępnili platformę e-learningową w sześciu językach: angielskim, chorwackim, greckim, 

polskim, rumuńskim i hiszpańskim. 

W dniu 15 października 2021 r. w Warszawie odbyła się konferencja upowszechniająca 

rezultaty projektu: Poprawa środowiska pracy pielęgniarek intensywnej opieki - HWE4CCN 

zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej 

Opieki. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z platformą edukacyjną, na której 

udostępniony jest kurs „Poprawa środowiska pracy pielęgniarek w oddziale intensywnej 

terapii” oraz aktywnie uczestniczyć w wybranych elementach kursu prezentowanych w formie 

stacjonarnej przez trenerów.  

Dyskusja i refleksje uczestników konferencji jednoznacznie pokazały jak ważne jest kreowanie 

zdrowego środowiska pracy w oddziale intensywnej terapii i jak niezbędne jest ciągłe 

rozwijanie własnych kompetencji w tym zakresie.   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


