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Pielęgniarki i Położnej

NALENIE ZAWODOWE
Opinia o „receptach pielęgniarek”

Dodatkowe wynagrodzenie
Poniżej prezentujemy fragmenty opinii Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce w sprawie
ustawy o „receptach pielęgniarek”.
   (...) „Kolegium stoi na stanowisku,
że wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla pielęgniarek i położnych
rodzinnych, które ukończą kursy specjalistyczne w tym zakresie, powinno
wiązać się z jednoczesnym ustaleniem dodatkowego wynagrodzenia za
te świadczenia. Samodzielne ordynowanie leków, w tym wystawianie na
nie recept przez pielęgniarki, podobnie jak wystawianie recept na określone leki niezbędne do kontynuacji
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Uprawnienia zawodowe

leczenia, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i musi być poprzedzone badaniem lub przeprowadzeniem
określonego wywiadu. Ponadto pielęgniarki i położne, które wyrażą wolę
lub będą musiały z racji zatrudnienia
dokonywać w/w świadczeń, muszą
ukończyć kurs specjalistyczny z tej
dziedziny, co także wiąże się z dużymi kosztami.”
(mm)
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Pielęgniarska
antykoncepcja

Ustawa o „receptach
pielęgniarek” a środki
antykoncepcyjne.
   Pielęgniarka, położna wystawiająca
receptę będzie mogła przepisać   jednemu pacjentowi jednorazowo maksymalnie ilość środka antykoncepcyjnego niezbędną do 6-miesięcznego
stosowania. Natomiast maksymalna
liczba recept na środki antykoncepcyjne to sześć recept na następujące
po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6 miesięcy.     
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Nie dla licencjata pielęgniarstwa

Te pielęgniarki są nieprzygotowane!
W godzinach nocnych, pomiędzy godziną 22.53 a 23.10, posłowie sejmowej komisji zdrowia
zatwierdzili nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która wprowadziła „recepty pielęgniarek”. Tak, polskiemu pielęgniarstwu posłowie poświęcili całe 17 minut.

   Podczas dyskusji nad zapisami ustawy o „receptach pielęgniarek” jeden z
posłów zgłosił poprawkę, aby pielęgniarkom posiadającym tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub
położnictwa zabrać kompetencję   do
wystawiania recept. W jaki sposób
motywowano złożenie przedmiotowej poprawki? Uzasadnienie do tej
poprawki złożyła prezeska władz izby

pip: „Proponujemy, aby ten punkt zdecydowanie wykreślić, ponieważ na
tym samym poziomie stawiamy pielęgniarkę licencjata, czyli osobę, która
wchodzi do zawodu, lekarza, który
ma ukończone studia i pielęgniarkę
specjalistkę, która ma doświadczenie i
dyplom (....) Ponieważ jest to dawanie
uprawnień osobom, które nie są przygotowane. Proszę sobie uświadomić,

że są to osoby, które wchodzą do zawodu, skończyły szkołę w czerwcu, a
we wrześniu skończą kurs i  będą ordynować, będą pisać receptę na zlecenie lekarskie. (....) Proszę nie stawiać
na jednym poziomie lekarza, lekarza
specjalisty, pielęgniarki z wyższym
wykształceniem i młodej osoby wchodzącej do zawodu.”                    
(mm)

Wypiszą miliony za darmo

7 milionów recept pielęgniarek i położnych
Jakie stanowisko prezentuje Ministerstwo Zdrowia w kwestii finansowej w kontekście „recept
pielęgniarek i położnych”, zaprezentowaliśmy w poprzednim numerze Ogólnopolskiej Gazety
Pielęgniarek i Położnych. Po prostu nie przewiduje skutków finansowych! Tym razem kilka
słów o szacowanej przez ministerstwo zdrowia liczbie recept, którą wypiszą pielęgniarki i położne.
Ministerstwo zdrowia szacuje, że w
związku z wejściem w życie ustawy o
„receptach pielęgniarek” grupa zawodowa pielęgniarek i położnych wystawi rocznie około 7 milionów recept.
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Tylko w podstawowej opiece zdrowotnej i specjalistyce! Jednocześnie
nie przewiduje skutków finansowych
takiego stanu rzeczy. Dlaczego na jedną grupę zawodową nakłada się doK
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datkowe obowiązki, a drugiej grupie
zawodowej obowiązków się ujmuje?
I taka sytuacji nie ma rodzić skutków
finansowych?
(mm)
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Kursy „wypisywania recept”

Kursy będą także bezpłatne?

Ministerstwo zdrowia szacuje, że koszt kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych w zakresie
„ordynacji leków czy kontynuacji leczenia” będzie
wynosił około 450 złotych. Natomiast liczbę pielęgniarek i położnych posiadających obecnie kwalifikacje do „wypisywania recept” określa na ponad
120 tysięcy osób.
Ministerstwo zdrowia informuje, i położnych zostanie objęta dofinanże przedmiotowe kursy będą także sowaniem ze środków UE? Liczba ta
dofinansowane w ramach nowej per- została zaplanowana na poziomie „20
spektywy finansowej 2014-2020 ze tys. pielęgniarek i położnych, z czego
środków Europejskiego Funduszu 10 tys. - zgodnie z założeniami - naleSpołecznego. Jaka liczba pielęgniarek ży przeszkolić do 2018 roku”.     (mm)
Specjalizacja a kurs specjalistyczny

Minister zdrowia myli pojęcia!

Minister Bartosz Arłukowicz pomylił specjalizację
pielęgniarek i położnych z kursem specjalistycznym.

   Cytuję słowa ministra zdrowia wypowiedziane w Sejmie podczas dyskusji o „receptach pielęgniarek”:
„(...) zaś my po długiej dyskusji
przychylamy się i popieramy tę poprawkę, aby wszystkie pielęgniarki z
kursem specjalistycznym i wyższym
wykształceniem mogły wypisywać
recepty w ramach rozporządzenia, w
którym przedstawimy listę tych le-

ków.”
   Komentarz redakcji  - Panie Ministrze! Poprawka dotyczyła specjalizacji pielęgniarki i położnej, a Pan o ....
kursie specjalistycznym!?! Pana słowa idealnie odzwierciedlają poziom
merytoryczny przeforsowanej przez
Pana ustawy o „receptach pielęgniarek”.
(mm)

