
Małgorzata Medak  
Ukończyła Liceum Medyczne w 1981 r. oraz studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo uzyskując w 2015 roku tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa. W tzw. międzyczasie odbyła 
studia na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia Akademii Finansów w Warszawie w zakresie 
ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia uzyskując w 2007 r.  tytuł magistra. Uczestniczyła w wielu konferencjach 
naukowo-szkoleniowych kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Jest pielęgniarką z 40-letnim stażem pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Siedlcach. Już na początku kariery zawodowej, jako pielęgniarka oddziałowa Oddziału Neonatologicznego 
w latach: 1987-2000 czynnie angażowała się w organizację opieki nad noworodkiem i matką w zmieniających 
się warunkach systemu opieki zdrowotnej.

Od 1.09.2000  r. jako Przełożona Pielęgniarek a następnie od dnia 1.05.2008  r. Naczelna Pielęgniarka  
organizuje i zabezpiecza świadczenia pielęgniarek i położnych w Szpitalu, Poradniach Specjalistycznych 
i  Przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Siedlcach z uwzględnieniem faktycznych potrzeb w tym zakresie i oczekiwań pacjentów. Zawsze otwarta 
jest na wszelkie pomysły  propagowania nowoczesnych metod opieki nad pacjentem. Bierze czynny udział 
w realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz pacjentów.

Małgorzata Medak chętnie dzieli się z podległym personelem swoją wiedzą i umiejętnościami wynikają-
cymi z ogromnego doświadczenia zawodowego. Podejmuje aktywne działania w procesie kształtowania pro-
fesjonalnych postaw i zachowań zarówno studentów pielęgniarstwa odbywających praktyki zawodowe w od-
działach Szpitala jak i młodych pielęgniarek i położnych rozpoczynających swoją karierę zawodową. Prowadzi 
wykłady na organizowanych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej kursach dla pielęgniarek i położnych.

Małgorzata Medak czynnie udziela się społecznie w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych pełniąc 
aktualnie funkcję członka Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Wcześniej w latach  
2004-2016 pełniła funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika i następnie Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

Działalność zawodowa i społeczna  Małgorzaty  Medak z przed okresu Pandemii COVID-19 została 
uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi (17.06.1987  r.) a następnie Srebrnym Krzyżem Zasługi  
(22.01.2002 r.) oraz Srebrnym Odznaczeniem za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych (25.03.2015 r.)

Od początku epidemii COVID-19, pod kierownictwem Dyrekcji Szpitala,Małgorzata Medak realizuje 
powierzone obowiązki koordynatora ds. organizacjiświadczeń opiekuńczo-leczniczych dla pacjentów placówek 
medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w okresie zagrożenia epidemią 
koronawirusa. Została upoważniona do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do organizacji opieki 
nad pacjentami posiadającymi objawy lub spełniającymi kryteria przypadku podejrzanego z uwzględnieniem 
konieczności zapewnienia odpowiednich warunków izolacji i ścisłego reżimu sanitarnego.



Przy ścisłej współpracy osób zarządzających w imieniu SPZOZ-u, Małgorzata Medak  ealizuje zadania 
związane z wielokrotnymi przekształceniami oddziałów szpitalnych w ,,Szpital Zakaźny” do leczenia pacjentów 
z zakażeniem SARS-CoV-2. Nadzoruje modyfikację opieki pielęgniarskiej pod potrzeby hospitalizowanych 
pacjentów. Wspólnie z pielęgniarkami epidemiologicznymi prowadzi szkolenia dla podległych pracowników ze 
stosowania środków ochrony osobistej.

Organizuje i nadzoruje pobieraniu wymazów w kierunku Covid-19, czynnie uczestniczyła w organizacji 
Punktu Szczepień na terenie SPZOZ w Siedlcach i przy współpracy z pielęgniarkami osobiście wykonuje 
szczepienia przeciwko COVID-19. 

W trakcie działalności covidowej Szpitala, mimo pierwotnego leczenia chorób zakaźnych tylko w kilkunasto 
łóżkowym oddziale,pod jej czujnym okiem jako Koordynatora,pielęgniarki sprawują opiekę na wysokim 
poziomie. Realizacja świadczeń pielęgniarskich na rzecz hospitalizowanych pacjentów nie ustępuje  innym 
Szpitalom.Jako koordynator opieki pielęgniarskiej wykazuje się dbałością o utrzymanie integralności zespołu, 
dzięki czemu nie doszło do krytycznego osłabienia kadr przez zwolnienia lekarskie czy inne długotrwałe 
absencje. 

Zawsze ponad wszystko stawia dobro hospitalizowanych pacjentów. 


