
Szanowni Państwo, 
  
W ciągu ostatnich kilku tygodni pandemia COVID-19 zmienia nasze codzienne życie. Jesteśmy świadomi, że 
obecnie stoicie Państwo przed największym wyzwaniem, któremu towarzyszy dodatkowe obciążenie pracą oraz 
ryzyko. Pragniemy zapewnić, że zespół Inicjatywy Angel nadal będzie Państwa wspierać. Większość planowanych 
spotkań w szpitalach w ramach procesu konsultacyjnego, jak i szkolenia, warsztaty oraz konferencje zostały 
odwołane na okres najbliższych dwóch miesięcy. Jednak Konsultanci Inicjatywy Angels będą kontaktować się z 
Państwem, aby pomóc w obecnej sytuacji, poradzić sobie z wyzwaniami, znaleźć sposoby na leczenie pacjentów 
z udarem w nowych okolicznościach oraz na ile jest to możliwe, kontynuować dotychczas rozpoczętą pracę. 
Zachęcamy również do kontaktu z nami, jeżeli uważacie Państwo, że może to pomóc Państwa Zespołowi lub 
pacjentom. 
  
Jesteśmy świadomi różnic występujących w poszczególnych krajach, regionach i szpitalach w związku ze stopniem 
rozprzestrzeniania się epidemii oraz infrastrukturą opieki zdrowotnej. Niektóre szpitale są przekształcane w szpitale 
zakaźne. Oddziały udarowe zamykane lub przenoszone. Wielu z Państwa oraz członków Państwa Zespołów jest 
przeciążonych pracą w oddziałach, a inni – tak jak my – pracują zdalnie. 
  
Aby umożliwić stałe dzielenie się doświadczeniami czy obawami towarzyszącym zaistniałej sytuacji, stworzyliśmy 
grupę Angels Initiative Facebook. Dołączyć do niej mogą wyłącznie osoby zarejestrowane na stronie Inicjatywy 
Angels. Chcemy udostępnić tę platformę, aby wzajemnie motywować, wspierać się i wymieniać informacje mogące 
usprawnić leczenie pacjentów. Dołącz do nas tutaj: https://www.facebook.com/groups/AngelsInitiative/ 
  
Tych z Państwa, którzy w zaistniałej sytuacji będą mimo wszystko dysponowali czasem, zachęcamy do 
odwiedzenia Akademii Angels – sekcji naszej strony regularnie uzupełnianej narzędziami mogącymi pomóc w 
szkoleniach online całego Zespołu zaangażowanego w leczenie pacjentów z udarem: https://www.angels-
initiative.com/angels-academy 
  
Szczególnie wartym podkreślenia jest kurs pielęgniarki udarowej z możliwością uzyskania certyfikacji: 
https://www.angels-initiative.com/angels-academy/educational-courses/stroke-nurse-certification 
Kurs ten został opracowany, aby poszerzyć Państwa wiedzę dotyczącą udaru mózgu i zwiększyć praktyczne 
kompetencje w zakresie opieki nad pacjentem. Kurs składa się z 20 modułów i powiązanych testów obejmujących 
wszystkie aspekty opieki nad pacjentem z udarem. Po zakończeniu kursu otrzymają Państwo Certyfikat ukończenia 
kursu programu Angels dla pielęgniarek opiekującymi się pacjentami udarowymi. 
Szkolenie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych. 
  
Zachęcamy również do zapoznania się z badaniem QASC, do którego wciąż mogą Państwo dołączyć: 
https://www.angels-initiative.com/sites/default/files/qasc_brochure_0.pdf 
W badaniu QASC wykazano, że wielospecjalistyczne przeprowadzane pod kontrolą pielęgniarki interwencje 
mające na celu leczenie gorączki, hiperglikemii oraz trudności z przełykaniem, znacznie obniżają śmiertelność i 
poziom niesamodzielności po udarze mózgu. 
  
Serdecznie prosimy o zachęcenie pozostałych członków Zespołu do skorzystania z przedstawionych możliwości. 
  
Mamy nadzieję, że obecna sytuacja ulegnie szybkiej poprawie. 
  
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy na stronę https://pl.angels-initiative.com/ 
 
  
Pozdrawiamy serdecznie, 
  
Zespół konsultantów Angels Polska  


