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Skutki deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej 

Pielęgniarki grożą protestem. 
"Mówimy o sytuacji drastycznej"

Sondy na fanpage'u
pielęgniarki.info.pl

Według "Barometru Zawodów", ba-
dania zleconego przez powiatowe 
urzędy pracy, pielęgniarki są obec-
nie trzecim najbardziej pożądanym 
przez pracodawców zawodem w 
Polsce. Wyprzedzają je tylko spawa-
cze i kierowcy ciężarówek. Problem 
nie jest nowy - jednak, jak alarmują 
pielęgniarki, zaczyna osiągać punkt 
krytyczny.

Mówimy o sytuacji drastycznej w 
pielęgniarstwie, jeśli chodzi o nie-
dobory kadrowe - mówi w RMF 
FM Krystyna Ptok, przewodnicząca 
OZZ Pielęgniarek i Położnych. U 
pracodawców brakuje nawet podań 
o pracę od pielęgniarek - podkreśla 
i wylicza: w ciągu najbliższych 4 lat 
możemy mieć do czynienia z sytu-
acją braku 42 tysięcy pielęgniarek. 
Tymczasem co roku kształconych 
jest 4,5 tysiąca, z których tylko 3,8 
tysiąca wchodzi na rynek pracy w 
wyuczonym zawodzie.
To skutek wieloletnich zaniedbań, 
także wielu lat potrzeba będzie na 
naprawę sytuacji. Problem w tym, 
że nadal tak naprawdę nie zaczę-
to tego robić. Od dwóch lat trwają 

rozmowy z Ministerstwem Zdro-
wia dotyczące uregulowania liczby 
pacjentów przypadających na jedną 
pielęgniarkę. Chodzi o to, by np. na 
oddziałach z 20 łóżkami było co naj-
mniej 14 pielęgniarek, rozłożonych 
na 4 zmiany.

Cierpliwość się kończy

Dialog między resortem zdrowia a 
pielęgniarkami trwa, ale do rozwią-
zania problemu jest cały czas dale-
ko. Tymczasem w szpitalach bra-
kuje rąk do pracy. Środowisko jest 
bardzo zniecierpliwione. Dochodzi 
do sytuacji, że powierza nam się 
zadania, które powinny przypadać 
co najmniej na dwie osoby - prze-
konuje Krystyna Ptok. To sprawia, 
że pielęgniarkom bardzo trudno jest 
skutecznie i bezpiecznie zajmować 
się pacjentami. Ta sytuacja staje się 
coraz groźniejsza, może dojść do 
wybuchu głębokiego niezadowole-
nia - dodaje szefowa OZZPiP.

W tle są też oczywiście pieniądze, 
ale pielęgniarkom w pierwszej ko-
lejności nie chodzi o kolejne pod-
wyżki, tylko o prawidłowe wypłaca-
nie tych, które już wywalczyły. Nie 
wyrażamy zgody, żeby zabierano 
nam pieniądze z tzw. "zembalówki" 
- to podwyżki 4x400 złotych, ale - 
jak przekonuje Krystyna Ptok - tylko 
w teorii. 1200 złotych dostaje praco-

dawca, do pielęgniarki trafia 1000 
złotych brutto, czyli 700 złotych net-
to. Lekarze dostali teraz dodatkowe 
700 złotych do pensji zasadniczej. 
Nie zgadzamy się na podbieranie 
nam pieniędzy, przyznanych przez 
ministra Zembalę - kwituje szefowa 
OZZPiP.

O krok od protestu

Czy może dojść do protestu pielę-
gniarek? Oczywiście - odpowiada 
Krystyna Ptok - jeżeli Ministerstwo 
Zdrowia nie podejdzie do tej gru-
py zawodowej na serio. Jeśli w tej 
chwili nie dojdzie do zmian, opie-
ka nad pacjentami rozłoży się na 
najbliższe lata - pielęgniarki stano-
wią 60 proc. pracowników systemu 
ochrony zdrowia i to od nich w dużej 
mierze zależy powrót pacjentów do 
zdrowia - przekonuje szefowa OZZ-
PiP.

Decyzja w tej sprawie może zapaść 
już pod koniec marca. Wtedy zbie-
rze się ogólnopolski zarząd OZZPiP 
i może zdecydować o rozpoczęciu 
protestu. Do tego czasu rozmowy ze 
stroną rządową będą trwały.

Paweł Balinowski
Żródło: www.rmf24.pl

Grozi nam kolejny protest w służbie zdrowia. "Nie ma naszego przyzwolenia na dalszą dyskryminację" - mówią 
w RMF FM pielęgniarki z OZZPiP. Ostrzegają, że jeśli sytuacja szybko się nie zmieni, znów mogą wyjść na ulice. 
Tym razem na pierwszym miejscu nie są pieniądze, a potężne braki kadrowe.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w związku powołaniem 
nowego ministra zdrowia musiała złożyć 10 stycznia 2018 roku DYMISJĘ! 
Premier ma 3 miesiące na jej przyjęcie lub odrzucenie. Czy pani wicemini-
ster (pielęgniarka) powinna zostać na stanowisku? TAK czy NIE?

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce! Czy jesteś  
za zerwaniem WSZELKICH spotkań oraz rozmów "pań w czepkach"  
z ministerstwem zdrowia do czasu spełnienia postulatów pielęgniarek  
i położnych (w tym płacowych) z równoczesnym podaniem daty  
Ogólnopolskiego Strajku Pielęgniarek i Położnych? TAK czy NIE? 

W sondzie udział brało 1063 użytkowników. 998 osób (94%) odpowiedziało, 
że pani wiceminister NIE powinna zostać na stanowisku, a jedynie 65 (6%) - że 
powinna zostać.

W sondzie udział brało 1250 użytkowników. 1218 osób (97%) jest za zerwa-
niem rozmów pielęgniarek z ministerstwem zdrowia do czasu spełnienia ich 
postulatów, 32 osoby (3%) uważają inaczej.

Ponad 2 tysiące głosów!
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