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Nowy wykaz kursów i specjalizacji

  Położna anestezjologiczna
Według nowego wykazu specjalizacji i kursów, które może odbywać pielęgniarka i położna, 
kurs kwalifikacyjny dla położnych może być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii! Takie szkolenia będą mogły być prowadzone 
po dniu 24 sierpnia 2015 roku, kiedy to wchodzi w życie rozporządzenie wprowadzające nowy wykaz kursów i 
szkoleń specjalizacyjnych. 
   Możliwość odbywania przez położ-
ne szkoleń w zakresie  pielęgniarstwa 
w dziedzinie anestezjologii często 
była artykułowana przez użytkowni-
ków Portalu Pielęgniarek i Położnych. 
Należy dodać, że było także spore 
grono przeciwników. Już w 2007 
roku konsultant krajowy w dziedzi-
nie pielęgniarstwa ginekologicznego i 
położniczego wskazywał na koniecz-
ność opracowania nowych kursów 
dla położnych. W katalogu propozycji 
nowych kursów konsultant zamieścił 

kurs „Anestezjologia i intensywna te-
rapia w położnictwie i neonatologii”. 
Ten postulat został teraz częściowo 
spełniony poprzez zamieszczenie w 
wykazie szkoleń, które będzie mogła 
odbywać położna, kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej 
opieki w położnictwie i ginekologii. 
Przeciw takiemu stanowi rzeczy za-
protestowało Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarek Anestezjologicznych i 
Intensywnej Opieki. Towarzystwo 

stoi na stanowisku, że „położna nie 
może kształcić się w pielęgniarstwie, 
ponieważ położna jest odrębnym za-
wodem”. Towarzystwo w swoim sta-
nowisku podnosi fakt, że „do tej pory 
nie ma określonych kompetencji dla 
pielęgniarek po poszczególnych for-
mach i poziomach kształcenia, a ja-
kie kompetencje miałyby położne?”. 
Ponadto przedstawia argument, że w 
regulacjach prawnych „nie istnieje po-
łożna anestezjologiczna”.
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Sejmowa Komisja Zdrowia

  Podsekretarz stanu opowiada .....
Sejmowa Komisja Zdrowia to gremium, które porusza między innymi kwestie ważne dla 
polskich pielęgniarek i położnych. Warto przyjrzeć się, w jaki sposób prezentowane są za-

gadnienia dotyczące pielęgniarstwa. 
   Podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki, 
na wstępie posiedzenia Sejmowej Ko-
misji Zdrowia w dniu 16 grudnia 2014 
roku, które było poświęcone opiece 
diabetologicznej, wypowiedział po-
niższą kwestię:
„W roku 2013 tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa diabetologicz-
nego posiadało 246 pielęgniarek, ko-
lejnych 113 osób odbywało szkolenia 
specjalizacyjne w tej dziedzinie. To 
jest nowy trend, zgodny ze światowy-
mi standardami podnoszenia kształ-
cenia i jakości przede wszystkim per-
sonelu pielęgniarskiego z wyższym 
wykształceniem, w zakresie szkolenia 
specjalizacyjnego w kierunku pielę-
gniarstwa diabetologicznego. Te oso-
by w wielu miejscach pełnią bardzo 
ważną funkcję pielęgniarek, które 
prowadzą szkolenia, przede wszyst-
kim z zakresu samozarządzania cho-
robą przewlekłą, jaką jest cukrzyca, 

czyli podstaw leczenia dietetycznego, 
a co najważniejsze -  budują potrzebę 
pacjenta do zmiany stylu życia i tego, 
żeby w sposób regularny podejmowa-
li działania, których wymaga leczenie 
cukrzycy, a więc przede wszystkim, 
utrzymywania diety oraz właściwe-
go stosowania leków, szczególnie w 
przypadku konieczności insulinotera-
pii.”
   W dalszej części posiedzenia podse-
kretarz stanu kontynuował:
„To dlatego tak ważna jest rozbudowa 
sieci świadczeń z zakresu pielęgniar-
stwa diabetologicznego i właściwej 
edukacji pacjenta. Dążymy do tego, 
żebyśmy mieli tak rozbudowaną ka-
drę pielęgniarek specjalistek z zakre-
su pielęgniarstwa diabetologicznego, 
abyśmy mogli zapewnić równy dostęp 
na terenie całego kraju. To właśnie z 
powodu tego nierównego dostępu i 
nierównej alokacji, czy nierównego 
występowania na mapie geograficz-

nej Polski pielęgniarek, na tym etapie 
zmiany koszyka świadczeń nie udało 
się wpisanie jako sztywnej zasady 
koszyka świadczeń obecności pielę-
gniarek edukacyjnych i pielęgniar-
skiej porady diabetologicznej jako 
wyodrębnionego świadczenia, nieza-
leżnego od porady lekarza. Natomiast 
jest to cel, do którego zmierzamy. Je-
steśmy przekonani, że to jest działanie 
konieczne, by zwiększyć efektywność 
tego systemu, a także zmniejszyć jego 
koszt.”     Koniec cytatu.
   Piękne słowa. Wypowiedziane do 
posłów sejmowej komisji zdrowia. 
Szkoda, że nie korespondują one z 
faktem, że minister zdrowia Bartosz 
Arłukowicz rozporządzeniem z dnia 
16 grudnia 2013 roku (czyli rok wcze-
śniej) wykreślił specjalizację pielę-
gniarek w dziedzinie pielęgniarstwa 
diabetologicznego z wykazu specjali-
zacji, które mogą odbywać pielęgniar-
ki.        (mm)
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Dofinansowane specjalizacje 2015 

Liczba miejsc szkoleniowych i kwota dofinansowania
Minister zdrowia w dniu 15 grudnia 2014 roku wydał obwieszczenie w sprawie liczby 
miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych w 
2015 roku oraz określił kwotę dofinansowania na jedno miejsce szkoleniowe.

   Minister zdrowia w dniu 15 grud-
nia 2014 roku wydał obwieszczenie w 
sprawie liczby miejsc szkoleniowych 
na dofinansowanych specjalizacjach 
pielęgniarek i położnych w 2015 roku 
oraz określił kwotę dofinansowania 
na jedno miejsce szkoleniowe. Miejsc 
szkoleniowych będzie 1850, nato-
miast kwota dofinansowania wyniesie 
4337 zł na jedno miejsce szkolenio-

we. W Polsce jest około 220 tysięcy 
czynnych zawodowo pielęgniarek 
i położnych. Wobec powyższego z 
dofinansowanych szkoleń specjali-
zacyjnych będzie mogło skorzystać 
mniej niż jeden procent pracujących 
pielęgniarek i położnych. Szkolenie 
specjalizacyjne trwa około dwóch lat i 
kończy się egzaminem państwowym, 
a pielęgniarka i położna uzyskuje ty-

tuł specjalisty. Pielęgniarka i położna, 
która odbyła specjalizację dofinanso-
wywaną przez ministra zdrowia, może 
ubiegać się o dopuszczenie do kolej-
nej dofinansowywanej specjalizacji 
po upływie 5 lat od dnia zakończenia 
poprzedniej specjalizacji.
   Podstawa prawna: Dziennik Urzędo-
wy Ministra Zdrowia Nr 79 z dnia 16 
grudnia 2014 roku.      (mm)


