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QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA) to wyjątkowe 
stypendium skierowane wyłącznie do studentek i studentów pielęgniarstwa oraz osób 
będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej. 

Nagroda została ustanowiona 23 grudnia 2013 r. przez organizację Swedish Care Interna-
tional jako prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii z okazji 70. urodzin. W Polsce 
konkurs realizowany jest przez Fundację Medicover. Stypendium przyznawane jest co roku 
i obecnie ubiegać się o nie mogą kandydaci ze Szwecji, Finlandii, Polski oraz Niemiec.

CEL

CELEM QUEEN SILVIA NURSING AWARD JEST:

ROZWÓJ – umożliwienie rozwoju zaangażowanym i kreatywnym osobom.

SATYSFAKCJA – promocja zawodu pielęgniarstwa, pokazanie, że jest to atrakcyjne  
i satysfakcjonujące zajęcie. 

DIALOG – zachęcenie do wymiany pomysłów i dialogu na temat opieki pielęgniarskiej.

IDEA

Ideą konkursu, a jednocześnie zadaniem dla uczestników, jest wymiana innowacyjnych 
pomysłów mających na celu rozwój opieki pielęgniarskiej nad osobami powyżej 18 roku 
życia, a także usprawnienie pracy pielęgniarek i pielęgniarzy.

.

Jej Królewska Mość Królowa Szwecji Sylwia.
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NAGRODA

Uczestnicy konkursu walczą o jednorazowe stypendium 
w wysokości 25 000 PLN oraz staż, będący integralną 
częścią nagrody. Podczas stażu laureat zdobywa cenne 
doświadczenie i kontakty przydatne podczas rozwijania 
swojej przyszłej kariery. Zwycięzca uczestniczy 
w szkoleniach i konferencjach, nawiązuje relacje 
z przedstawicielami organizacji partnerskich, a także ma 
możliwość wymiany doświadczeń z innymi laureatami 
konkursu z Polski, Szwecji, Finlandii oraz Niemiec.  

Laureat odbiera Nagrodę z rąk Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii podczas uroczystej 
gali w Sztokholmie. W czasie spotkania zwycięzcy ze wszystkich krajów wygłaszają 
przemówienie na temat swojego pomysłu.

Zeskanuj kod i zobacz  
film z wręczenia  
nagrody w Szwecji.
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POZNAJ LAUREATKI Z POLSKI

LAUREATKA QSNA 2018 – PAULINA PERGOŁ

Studentka pielęgniarstwa na I roku studiów magisterskich 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zwycięski projekt „Listy do przyja-
ciela”, polegający na systematycznej 
wymianie korespondencji między 
wolontariuszami a pensjonariuszami 
domów seniora, ma na celu poprawę 

kondycji psychicznej osób starszych, bez sięgania po środki far-
makologiczne. Starsze, samotne osoby będą mogły dzięki temu 
poczuć się dla kogoś ważne.

„Chciałam stworzyć pocztę, dzięki której osoby chętne mogłyby wymieniać korespondencję 
z seniorami przebywającymi właśnie w domach seniora i udało mi się osiągnąć cel. Miesiąc 
po wygraniu QSNA nawiązałam kontakt z Domem Lekarza Seniora oraz znalazłam chętnych 
studentów, którzy zaczęli korespondować z seniorami. Na początku przeprowadziłam 
program pilotażowy, który trwał 3 miesiące. Wzięło w nim udział 13 seniorów  
i 13 studentów. Było to duże wyzwanie, ale też i ogromna satysfakcja, ponieważ wiele z tych 
korespondencyjnych relacji trwa do dziś. 

Bardzo ważną rolę w projekcie odgrywa koordynator, który jest 
łącznikiem między seniorami a wolontariuszami. Zachęcam 
każdego z Was do kontynuowania inicjatywy w Waszym 
otoczeniu. Szczegółową instrukcję znajdziecie na stronie: 
www.queensilvianursingaward.pl.”

LAUREATKA QSNA 2017  
ALDONA RECZEK-CHACHULSKA

Zwycięski pomysł  
„Pudełko Niezapominajka”

LAUREATKA QSNA 2016 
NATALIA ŻUCHOWSKA
Zwycięski pomysł  
„Na marzenia nigdy  
nie jest za późno”

Zeskanuj kod 
i zobacz film  
z laureatką.

Zeskanuj kod 
i zobacz film  
z laureatką.

Zeskanuj kod 
i zobacz film 

o zwycięskim 
pomyśle. 

DODATKOWE WYRÓŻNIENIA

W edycji QSNA 2018 po raz pierwszy organizatorzy przyznali dodatkowe wyróżnienia 
od partnerów konkursu. Dzięki temu aż trzy osoby otrzymały nagrody:

• Paulina Pergoł – laureatka Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii. Wiosną odebrała 
Nagrodę w Sztokholmie z rąk Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii. Dodatkowo 
Paulina wygrała stypendium w wysokości 25000 zł oraz staż.

• Daniel Górnowicz otrzymał wyróżnienie od Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Daniel dodatkowo otrzymał tablet.

• Anna Kołodziej otrzymała wyróżnienie od firmy Essity. Anna dodatkowo otrzymała 
5000 zł.

„Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
z dumą po raz kolejny objęła Honorowym 
Patronatem QSNA w Polsce. Idea nagrody, 
jaką jest podkreślenie znaczenia zawodu 
pielęgniarki i pielęgniarza jest nam szczególnie 
bliska, dlatego też zdecydowaliśmy się na 
przyznanie dodatkowego wyróżnienia od 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 
nagrody” – Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

„Wierzymy w to, że pasja i energia młodych 
ludzi zaangażowanych w QSNA, przyniesie 
w przyszłości pozytywne zmiany w opiece nad 
osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. 
Cieszy nas, że studenci pielęgniarstwa zgłaszają 
pomysły dotyczące materiałów chłonnych, 
czyli produktów, jakie marka Essity i Tena 
oferuje dla osób cierpiących na nietrzymanie 
moczu. Z radością przyznaliśmy wyróżnienie 
oraz nagrodę.” – Anna Grześkowiak, opiekun 
medyczny, Brand Menager Essity Poland.

Jesteście ciekawi jakie dodatkowe wyróżnienia czekają na 
uczestników w edycji QSNA 2019? Sprawdzajcie informacje 
na naszej stronie internetowej oraz na profilu na Facebook.

Fot. Yanan Li

Zeskanuj  
kod i przejdź  
do Facebooka. 



„Podczas pobytu w Szwecji 
odwiedziłam dom opieki dla 
osób cierpiących na demencję 
oraz poznałam zasady funk-
cjonowania Fundacji Silvia-
hemmet, która powstała z ini-
cjatywy Jej Królewskiej Mości 
Królowej Sylwii. Poznałam 
przedstawicieli Szwedzkiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego 
Svensk sjuksköterskeförening 
oraz miałam możliwość zobaczenia, jak wygląda opieka w domu seniora dla pensjonariu-
szy LGBTQ - Regnbågen. Odwiedziłam firmę farmaceutyczną Vironova, a także firmę Geras 
Solutions – twórców genialnej aplikacji skierowanej do osób chorujących na demencje, jak 
i osób, które wykazują pierwsze zaburzenia poznawcze. Cieszę się, że wygrana w QSNA 
umożliwiła mi poznanie partnerów projektu. Były to niezwykle cenne doświadczenia oraz 
inspirujące spotkania.”

Paulina Pergoł, laureatka z Polski, w ramach 
nagrody odwiedziła partnerów konkursu  
w Polsce, Szwecji oraz Niemczech.  

„Już w styczniu zostałam zaproszona na 
konferencję organizowaną przez niemieckiego 
partnera QSNA w Berlinie. Po raz pierwszy 
spotkałam laureatki z Niemiec i ze Szwecji. 
Sama konferencja poruszała istotne zagadnienia 
z dziedziny pielęgniarstwa, a w czasie wolnym 
zwiedzałam miasto.”

REALIZACJA NAGRODY

„Część stażu odbyłam w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. 
Dodatkowo, wspólnie z Sarą Nyström – laureatką QSNA ze Szwecji, odwiedziłyśmy Dom 
Opieki Józefina należący do Medicover Senior, Szpital Medicover oraz Essity. Następnie 
razem udałyśmy się na międzynarodową konferencję naukową „Polish Nursing Research” 
w Lublinie, gdzie przemawiałam przed uczestnikami.” 

„Po roku mogę śmiało powiedzieć, że QSNA to fantastyczna przygoda, która trwa 
jeszcze długo po odebraniu nagrody. Każda osoba, która wiąże swoją przyszłość  
z pielęgniarstwem, powinna spróbować swoich sił w konkursie.”



WSKAZÓWKI

DO KONKURSU MOŻNA ZGŁASZAĆ POMYSŁY Z DOWOLNYCH DZIEDZIN, NP.:

EDUKACJA I SZKOLENIA dla pacjentów, opiekunów, rodzin lub samych pielęgniarek 
i pielęgniarzy. 

WYDAWNICTWO – założenie podręcznika czy broszury opisującej dane zagadnienie.

PROMOWANIE wśród pacjentów samodzielnej porady pielęgniarskiej oraz podniesienie 
prestiżu zawodu pielęgniarskiego.

SPRZĘT – nowe rozwiązania technologiczne, pomysły na doposażenie placówek  
i projekty przyrządów ułatwiających życie pacjentów dorosłych lub pracę pielęgniarek 
i pielęgniarzy, np.: sprzęt do pobierania krwi, materace w łóżkach lub wózkach, materiały 
chłonne, materiały opatrunkowe, sprzęt rehabilitacyjny, itp.

NOWE ROZWIĄZANIA dotyczące systemu zdrowotnego. 

INNOWACYJNE METODY OPIEKI – m.in. nowe rozwiązania dla opiekunów.

POMOC SPOŁECZNA – pomoc dla rodzin osób starszych i z demencją.

PSYCHOLOGIA – rozwiązywanie problemów psychologicznych seniorów, osób 
z demencją, osób cierpiących na inne choroby i ich opiekunów.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI pielęgniarskiej. 

ŻYWIENIE pacjenta. 

BEZPIECZEŃSTWO pacjentów lub pielęgniarek i pielęgniarzy.

MOTYWACJA – jak motywować pacjenta dorosłego do walki z chorobą, a także jak 
motywować pielęgniarki i pielęgniarzy do pracy z trudnym pacjentem. 

ŚCIEŻKA LAUREATA

Zgłoszenie
pomysłu

DO 10 LISTOPADA 2019

Spotkanie z jury, 
wybór laureata

GRUDZIEŃ

Odbiór nagrody  
z rąk Jej Królewskiej  
Mości Królowej 
Szwecji Sylwii

KWIECIEŃ

Uroczystość 
w Ambasadzie 
Szwecji

MARZEC

Ustalenie  
planu aktywności  
w ramach nagrody

STYCZEŃ Realizacja nagrody 
- szkolenia, konferencje,  
spotkania z partnerami,  
podróże, wymiana  
doświadczeń z innymi  
studentami

STYCZEŃ - SIERPIEŃ

Aktywne  
uczestnictwo  
w konkursie, poprzez  
czytanie i ocenianie  
innych zgłoszonych prac 

WRZESIEŃ - LISTOPAD

JAK PRZYGOTOWAĆ ZWYCIĘSKI PROJEKT:

OPISZ SWÓJ  
POMYSŁ

WYŚLIJ

PRZEMYŚL, CO MOŻE 
USPRAWNIĆ OPIEKĘ  
PIELĘGNIARSKĄ

ZWERYFIKUJ  
JEGO  

INNOWACYJNOŚĆ



PRZYKŁADY AKTYWNOŚCI ZWYCIĘZCÓW

  Szkolenia  z  autoprezentacji,  wystąpień  
publicznych i spotkań z mediami  
Paulina Pergoł, laureatka QSNA 2018  
z Polski, podczas przemówienia w Amba-
sadzie Szwecji.

 Wymiana doświadczeń
Wioleta Bogusz (finalistka QSNA 2016)  
i Radosław Romanek (finalista QSNA 2017) 
podczas spotkania absolwentów w Sztokholmie. 

Spotkania z partnerami                                          
Rebecca Eriksson, laureatka QSNA 
2017 ze Szwecji podczas wizyty  
u partnerów polskiej edycji konkursu.

Prezentacja pomysłów                           
Osoby, których prace znajdą się w finale, 
spotykają się z Komisją Konkursową  
i prezentują swoje pomysły.

ORGANIZATORZY

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Agnieszka Karasińska, agnieszka.karasinska@medicover.pl, tel. +48 881 068 252.

SWEDISH CARE INTERNATIONAL – wiodąca na rynku 
światowym instytucja specjalizująca się w opiece nad osobami 
starszymi oraz cierpiącymi na demencję. Działa w ośmiu krajach, 
prowadząc szkolenia i certyfikując organizacje zajmujące się 
seniorami. 

FUNDACJA MEDICOVER – powołana przez Grupę Medicover 
w poczuciu odpowiedzialności – by wypełniać misję społeczną. 
Głównymi zadaniami statutowymi Fundacji Medicover są: 
szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu 
życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy, 
kształtowanie społecznej świadomości o konieczności 
świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu 
o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny, działalność 
skupiona jest na edukowaniu, wspieraniu społeczności 
lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni 
lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia 
i świadomości społeczeństwa.



PARTNERZY:

WIĘCEJ INFORMACJI:
WWW.QUEENSILVIANURSINGAWARD.PL 

ZNAJDŹ NAS NA  

Zeskanuj kod i zobacz film  
z uroczystości w Ambasadzie 
Szwecji w Warszawie.


