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W zwi¹zku z nieprawdziwymi informacjami w mediach o tym, ¿e absolwentki liceum medycznego i studium w 2010 roku strac¹ uprawnienia
zawodowe i zostan¹ asystentkami pielêgniarek, przedstawiamy odpowiedŸ ministerstwa zdrowia na interpelacjê w tej sprawie!!!

Pielêgniarki pracuj¹ce na oddziale IT dzieciêcej wroc³awskiego ASK, od lewej: Barbara Mycek,
Renata Has, Justyna Oskiewicz, Magdalena Lipnicka - Kulesza.

Interpelacja senatora
Swoje oœwiadczenie kierujê do ministra
zdrowia, pana profesora Zbigniewa Religi.

Wœród pielêgniarek ci¹gle budzi siê nie-
pokój, i¿ dyplom pielêgniarki uzyskany
po ukoñczeniu medycznego studium za-
wodowego, a szczególnie liceum medycz-
nego pielêgniarstwa, oka¿e siê wkrótce nie-
wa¿ny nie tylko w Unii Europejskiej, ale
tak¿e w ich w³asnym kraju. Pielêgniarki
z dyplomem wymienionych szkó³ oba-
wiaj¹ siê, ¿e w nied³ugim czasie ich rola
zawodowa zostanie sprowadzona do funk-
cji asystentek pielêgniarstwa, nawet jeœli
ze wzglêdu na wiek i ustabilizowane ¿ycie
rodzinne nie wybieraj¹ siê one do krajów
Unii Europejskiej. Ich stopieñ frustracji
osi¹ga czêsto wysoki poziom, poniewa¿
nie zawsze mog¹ te¿ podj¹æ studia pomo-
stowe. Wp³ywaj¹ na to nie tylko problemy
z pokryciem op³aty za studia, ale tak¿e
przeci¹¿enie prac¹, obowi¹zki zawodowe,
rodzinne, zaawansowany wiek.

W zwi¹zku z bardzo czêsto ponawia-
nymi i zg³aszanymi obawami œrodowiska
pielêgniarskiego w tej kwestii, zwracam siê
do pana ministra z uprzejm¹ proœb¹ o zajê-
cie formalnego stanowiska i stosowne wy-
jaœnienie sytuacji prawnej polskich pielê-
gniarek w nowej rzeczywistoœci kraju.

Senator
Janina Fetliñska

Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia
Warszawa, dnia 2006-07- 1 9

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator
Janinê Fetliñsk¹ podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 21
czerwca 2006 roku (znak sprawy: BPS/DSK-043-415/06), w spra-
wie kwalifikacji pielêgniarek, które ukoñczy³y liceum medyczne
lub medyczne studium zawodowe, uprzejmie przedk³adam nastê-
puj¹ce stanowisko.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 92, póz. 885), od roku akademickiego
2004/2005 uruchomione zosta³y studia zawodowe (tzw. studia
pomostowe) na kierunku pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo dla pielê-
gniarek i po³o¿nych, które s¹ absolwentkami liceów medycznych
oraz medycznych szkó³ zawodowych kszta³c¹cych w zawodzie
pielêgniarki i po³o¿nej i posiadaj¹ œwiadectwo dojrza³oœci.

Celem utworzenia studiów pomostowych by³o umo¿liwienie
absolwentom piêcioletnich liceów medycznych oraz medycznych
studiów zawodowych pragn¹cym wykonywaæ zawód w innych
krajach Unii Europejskiej, uzyskanie kwalifikacji zawodowych ko-
niecznych do podjêcia pracy na terenie Wspólnoty.

Aktem prawnym reguluj¹cym sposób prowadzenia tzw. stu-
diów pomostowych dla pielêgniarek i po³o¿nych jest rozporz¹dze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku
pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo przeznaczonych dla pielêgniarek ³
po³o¿nych posiadaj¹cych œwiadectwo dojrza³oœci i bêd¹cych ab-
solwentami liceów medycznych oraz medycznych szkó³ zawodo-
wych kszta³c¹cych w zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej (Dz.U. Nr
110. póz. 1170). Absolwent tego rodzaju studiów otrzymuje tytu³
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zawodowy licencjata pielêgniarstwa lub tytu³ zawodowy licencjata
po³o¿nictwa. Ostatni nabór na studia pomostowe zostanie prze-
prowadzony na rok akademicki 2010/2011.

Studia, o których mowa w wy¿ej wymienionym rozporz¹dzeniu,
s¹ studiami wy³¹cznie dobrowolnymi, a ich nieukoñczenie w terminie
okreœlonym ustaw¹ - tj. do 2010/2011 roku - nie spowoduje zmian w
uprawnieniach zawodowych pielêgniarek i po³o¿nych wykszta³co-
nych w dotychczasowych systemach oraz nie spowoduje utraty
tytu³u zawodowego a tym samym prawa wykonywania zawodu.

Komunikaty w tej sprawie zosta³y wydane 13 paŸdziernika
2004 roku oraz 14 stycznia 2005 roku przez Departament Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego Ministerstwa Zdrowia i s¹ dostêpne na
stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Oczywiœcie pielêgniarki i po³o¿ne mog¹ skorzystaæ z tej formy
kszta³cenia w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych
do poziomu licencjata, z mo¿liwoœci¹ kontynuacji kszta³cenia na
uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich, jest to jednak indywidual-
na decyzja ka¿dej pielêgniarki lub po³o¿nej.

Art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach
pielêgniarki i po³o¿nej /tekst jednolity/ (Dz. U. Nr 57 póz. 602 ze
zm.) mówi, ¿e „pielêgniarka, po³o¿na, która uzyska³a kwalifikacje
zawodowe wymagane do otrzymania prawa wykonywania zawodu
przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, zachowuje te uprawnienia”.

Podsumowuj¹c, jeszcze raz podkreœlam, i¿ kwalifikacje pol-
skich pielêgniarek i po³o¿nych, zarówno tych, które ukoñczy³y
liceum medyczne jak i medyczne studium zawodowe, nie ulegn¹
zmianie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie istnieje jakiekol-
wiek ryzyko utraty nabytego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
prawa wykonywania zawodu pielêgniarki lub po³o¿nej.

Z upowa¿nienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu

Anna Grêziak

DOSYÆ!!!
Wszystkie, 28 pielêgniarek pracuj¹cych na oddziale intensywnej

terapii dzieciêcej wroc³awskiego Akademickiego Szpitala Klinicznego
z³o¿y³o wypowiedzenia z pracy. Pracuj¹c na oddziale, którego pa-
cjentami s¹ wczeœniaki  w stanie bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia
zarabiaj¹  800 – 1100 z³. Tak zarabiaj¹cych pielêgniarek i po³o¿nych
w Polsce jest wiele. Zarabiaj¹ grosze. Pracuj¹ na dwa, trzy etaty.
Pose³ w interpelacji poselskiej stwierdza, ¿e Pañstwo spowodowa³o,
¿e „istniej¹ca w Polsce s³u¿ba zdrowia, dzia³a jak zaplanowana ma-
china niemal niewolniczej pracy, a „biali niewolnicy” s¹ zmuszani do
œwiadczenia pracy nawet przez 55 godzin bez przerwy i 300, niekie-
dy 400 godzin miesiêcznie”.

Pytam co z naszymi rodzinami, dla których mamy co raz mniej
czasu, co z naszym zdrowiem? Nadszed³ czas na opracowanie i
wdro¿enie skutecznej strategii wobec w³adz, które lekcewa¿¹  najlicz-
niejsz¹ grupê zawodow¹ ochrony zdrowia. Jest nas wielu. Jesteœmy
kompletnie niezorganizowani. W³adza to wykorzystuje. Postêpowa-
nie pielêgniarek z Wroc³awia zas³uguje na uznanie i szacunek. Z
ostatniej chwili: w dniu 7 wrzeœnia wszystkie pielêgniarki na oddziale
IOM szpitala MSWiA w Lublinie z³o¿y³y wypowiedzenia z pracy.

Redaktor Naczelny Mariusz Mielcarek


