
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości 
oraz nieprawdziwe informacje poda-
wane w mediach na temat zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmio-
tach leczniczych na terenie Opolszczy-
zny, wicewojewoda opolski podczas 
dzisiejszej konferencji prasowej m.in. 
przedstawiła raport danych z opolskich 
podmiotów leczniczych, które złożyły 
do wojewody opolskiego wnioski o 
zmianę liczby łóżek w związku z wej-
ściem w życie Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 11.10.2018 r. dotyczą-
cego norm zatrudnienia pielęgniarek i 
położnych na oddziałach szpitalnych.

Wicewojewoda opolski przedstawiła 
cel wprowadzenia zmian, które wpły-
ną pozytywnie na zdrowie pacjentów, 
zapewnią dostępność, utrzymają odpo-
wiednią jakość świadczeń oraz wpły-
ną na efektywne zarządzanie i koszty 
funkcjonowania szpitali. – Rozporzą-
dzenie ma na celu przede wszystkim 
właściwe zaopiekowanie się pacjen-
tem i utrzymanie odpowiedniej jakości 
świadczeń – podkreślała.
Raporty danych z opolskich szpitali 
wskazują, że wiele łóżek nie było do-
tąd wykorzystywanych, co generowa-
ło straty. Dla przykładu - na oddziale 

okulistycznym w Zespole Opieki Zdro-
wotnej w Nysie w 2018 r. wykorzysty-
wanych było jedynie 29 procent łóżek. 
Podobnie jest np. w Stobrawskim Cen-
trum Medycznym w Kup, gdzie – dla 
przykładu – na oddziale geriatrycznym 
wykorzystanych było zaledwie 49 pro-
cent. Nie są to jednak najniższe warto-
ści, gdyż w kluczborskim szpitalu po-
wiatowym na oddziale pediatrycznym 
w roku ubiegłym wykorzystano zale-
dwie 10 procent miejsc. – O racjonal-
ności mówimy przy 85-procentowym 
wskaźniku – wyjaśnia wicewojewoda 
Porowska.

Wicewojewoda zaprezentowała także 
wskazania do zapewnienia określonej 
liczby pielęgniarek i położnych w pod-
miotach leczniczych. Z danych doty-
czących liczby aktywnych zawodowo 
pielęgniarek w woj. opolskim wynika, 
iż na Opolszczyźnie jest ich 7700, w 
tym 5366 jest zatrudnionych. Informa-
cje dotyczące zatrudnienia pielęgnia-
rek na poszczególnych oddziałach nie 
pokrywają się z liczbą zatrudnianych 
pielęgniarek w całej jednostce.

Violetta Porowska podkreśla, że wpro-
wadzenie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia jest racjonalne, potrzebne i 
konieczne. O zmiany wnioskowały 
nie tylko środowiska pielęgniarek oraz 
pacjentów, ale i dyrektorzy szpitali, 
którzy przez lata domagali się jasno 
określonych norm.
Przypomnijmy, że do wojewody opol-
skiego wpłynęło łącznie 9 wniosków 
o zmianę liczby łóżek na oddziałach 
szpitalnych. W woj. opolskim funkcjo-
nuje 29 szpitali.

źródło: Urząd Wojewódzki w Opolu

Od 1 stycznia obowiązują nowe nor-
my dotyczące liczby pielęgniarek 
przypadających na liczbę łóżek szpi-
talnych. Jaki wpływ zmiany będą 
miały na funkcjonowanie Szpitala 
Powiatowego w Radomsku?
Od 1 stycznia obowiązują nowe normy 
dotyczące liczby pielęgniarek na po-
szczególnych oddziałach. Pielęgniarki 

się cieszą, a dyrektorzy liczą łóżka, 
które należałoby zlikwidować. Zgod-
nie z rozporządzeniem ministra zdro-
wia na oddziałach zachowawczych 
(niezabiegowych) 0,6 pielęgniarki ma 
"przypadać" na jedno łóżko, a na od-
działach zabiegowych – 0,7. Wyższe 
normy obowiązywać będą na oddzia-
łach dziecięcych. Na niezabiegowych 
– 0,8 pielęgniarki na łóżko, a na zabie-
gowych - 0,9 pielęgniarki. Likwidacja 

łóżek jest problemem dla pracodaw-
ców, bo od ich liczby uzależnione są 
kontrakty z NFZ i dlatego to oni naj-
bardziej są przeciwni normom.
Biorąc pod uwagę normy zapisane w 
rozporządzeniu, w Szpitalu Powiato-
wym w Radomsku brakuje aż... 106 
etatów personelu (etatów jest obecnie 
około 340). Jak mówi dyrektor Piotr 
Kagankiewicz, zatrudnienie takiej licz-
by pielęgniarek jest fizycznie niemoż-

liwe m.in. z powodu braku personelu 
na rynku pracy. Dyrektor zapewnia, że 
w tej chwili nie ma  zamiaru z powodu 
nowych regulacji zmniejszać liczby łó-
żek szpitalnych. Obecnie jest ich 480.
- Zgodnie z nowym rozporządzeniem 
powinienem zlikwidować 95 łóżek, ale 
tego nie zrobię. Wiem, że w ten sposób 
nie stosuję się do nowych zasad, ale 
w mojej ocenie w przypadku naszego 
szpitala zastosowanie się do nich jest 

niemożliwe – mówi Piotr Kagankie-
wicz. - Co będzie dalej? Nie wiem, ale 
nie zamierzam wypełniać rozporządze-
nia, póki ktoś nie zacznie z tego powo-
du wyciągać konsekwencji...

Małgorzata Kulka
źródło: radomsko.naszemiasto.pl
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Posiedzenie Sejmu w dniu  
17 stycznia 2019 roku

Poseł Marek Ruciński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister! Wysoka Izbo! Będąc 
posłem, mam zaszczyt ciągle pracować 
jako ortopeda i jako lekarz. I chciał-
bym przekazać szczególnie pani mi-

nister i państwu aktualny raport z pola 
właściwie bitwy.
Cóż z tego, że tak często podawane 
są przykłady endoprotez, że możemy 
ich wykonywać więcej. Rzeczywiście, 
dzięki niesamowitemu wysiłkowi uda-
ło się zwiększyć liczbę wykonywanych 
zabiegów, ale nagle okazało się na 
przełomie 2018 i 2019 r., że potrzebu-

jemy co najmniej pięciu pielęgniarek 
na oddziale ortopedycznym i co naj-
mniej siedmiu instrumentariuszek. I 
te potrzeby są, tylko po prostu nie ma 
pielęgniarek.

I mając do dyspozycji takie możliwości 
finansowe, nie jesteśmy w stanie wy-
konać zaplanowanych kontraktów, bo 
po prostu nie ma kto. Do tego współ-
czynniki, które się pojawiły – byliśmy 
tu zmuszeni do zmniejszenia ilości 
łóżek – spowodowały, że po długich 
negocjacjach mój oddział 54-łóżkowy 
powinien mieć tych łóżek 39. Po anali-
zie całej sytuacji, jaka istnieje w dużym 
regionie Poznania, udało mi się z moją 
dyrekcją wynegocjować 49 łóżek, ale 
nikt nie przewidział tego, że pielęgniar-
ki pracujące na ciężkich oddziałach – ja 
zwykłem je nazywać górnikami w bia-
łych kitlach, bo pracują naprawdę bar-
dzo ciężko – też mogą zachorować. W 
związku z tym dzisiaj zamiast przy 54 
łóżkach pracuję przy 29 łóżkach i nie 
jestem nawet w stanie zapewnić w du-
żym regionie odpowiedniej opieki nad 
osobami z urazami. Oddział po prostu 
wykorzystuje dostawki w każdym wol-
nym miejscu. 

(Dzwonek) Dziękuję. (Oklaski)

(...)

źródło: stenogram posiedzenia Sejmu 

6275 to liczba miejsc w szpitalach w województwie opolskim, z czego korekcie może ulec tylko 340. – Nie ma zagrożenia – podkreśla wicewojewoda opolski Violetta Porowska.
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Zatrudnimy PIELĘGNIARKĘ 
z doświadczeniem do prywatnego 

domu seniora. Praca na stałe lub dyżury. 
Oferujemy elastyczne formy 

zatrudnienia oraz dobre warunki. 

NZOZ - Dom Opieki „Pałac”
ul. ul. Leśna 27 / 05-270 Marki 

Tel. 22 771 33 07

Brakuje pielęgniarek czy jest za dużo łóżek?

R E K L A M A

Konferencja wojewody opolskiego

Dyrektor szpitala o nowych normach

Ordynator o normach

tysięcy szpitalnych łóżek

R E K L A M A

Oferta dla szpitali poszukujących pielęgniarek do pracy w Polsce!
Zamieść swoje ogłoszenie bezpłatnie w dziale ogłoszeń drobnych!

Kontakt: sekretarzredakcji@pielegniarki.info.pl

Oddział Chirurgii Ogólnej szpitala PCM w Pabianicach (woj. łódzkie) 
poszukuje pielęgniarek do pracy. Tel. kontaktowy: 513100121  

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE


