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Zwracam się z prośbą o bliższe przyj-
rzenie się kwestii pielęgniarki jako 
asystenta medycznego.

W myśl Ustawy 
z dnia 13 wrze-
śnia 2018 roku o 
zmianie ustawy 
o świadczeniach 
pieniężnych z 
ubezp ieczen ia 
społecznego, wy-
stawiając zaświad-
czenie lekarskie w 
formie elektronicznej 
(e-zla), lekarz może upo-
ważnić do wystawiania takowego 
zaświadczenia osobę wykonującą 
zawód medyczny, a więc także pielę-
gniarkę.

Ustawodawca nie przewidział jednak, 
że taka pielęgniarka może nie wyrazić 
zgody na pełnienie funkcji asystenta 
medycznego. Takie podejście wywo-
łuje nadużycia i zmuszanie pielęgniar-
ki do czynności nie będących w za-
kresie jej obowiązków. Presja lekarzy, 
połączona z zachowaniami noszącymi 
znamiona mobbingu, jest tak ogrom-
na, że zastraszone pielęgniarki przy-

muszone zostają do wykonywania 
wyżej wymienionych czynności. Wią-
że się to dodatkowo z udostępnieniem 

ich danych w Rejestrze Asystentów 
Medycznych oraz ZUS. 

Otwiera to furtkę do do-
rzucenia pielęgniarce 

planowanych do 
wprowadzenia w 
niedalekiej przy-
szłości e-recept, 
e-skierowań oraz 
całej e-rewolucji 

w ochronie zdro-
wia.

Zaznaczyć należy jed-
nak, że przymuszone do 

wystawiania e-zla pielęgniarki 
mogą zapomnieć o jakiejkolwiek gra-
tyfikacji finansowej za nowo powie-
rzoną funkcję, mimo iż Ministerstwo 
przeznaczyło na ten cel kilkadziesiąt 
milionów złotych. Osoby próbujące 
wyłamać się są zastraszane utratą pra-
cy, a przełożone umywają ręce.

Bardzo proszę o bliższe przyjrzenie 
się poruszonej przeze mnie kwestii.

(dane autorki do wiadomości 
redakcji Portalu i Gazety 
Pielęgniarek i Położnych)

Poniżej publikujemy jedną z opinii do 
projektu ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z e-skierowaniem 
oraz listami oczekujących na udzie-
lenie świadczenia opieki zdrowotnej, 
która została złożona przez Federację 
Związków Pracodawców Ochrony 
Zdrowia „Porozumienie Zielonogór-
skie”.

„W nowelizowanej treści art. 15a ust. 
2 w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej Fede-
racja proponuje zastąpić konieczność 
ukończenia kursu specjalistycznego 
przeszkoleniem przez lekarza udziela-
jącego świadczeń w danym podmiocie. 

W sytuacji niedoboru kadr medycz-
nych należy maksymalizować możli-
wość wykorzystania kompetencji per-
sonelu już udzielającego świadczeń. 
Pielęgniarki i położne, które ukończyły 
studia na tych kierunkach, potrafią po 
krótkim przeszkoleniu poradzić sobie 
z kontynuacją leczenia wcześniej za-
ordynowanego przez lekarza. Jedynie 
przeszkolenia wymagają w zakresie 
prawno-formalnym co do wystawia-
nia recept, a takie szkolenie znacznie  
sprawniej, taniej i bez utraty czasu 
przez deficytowy personel medyczny 
może wykonać współpracujący z nią 
lekarz. Można pozostawić równolegle 
możliwość odbycia kursu specjali-

stycznego, ale jako alternatywę wobec 
prostego przeszkolenia w miejscu pra-
cy”.

Poniżej cytujemy stanowisko Mini-
sterstwa Zdrowia w przedmiotowej 
sprawie:
„Uwaga nieuwzględniona. Uwaga 
poza zakresem regulacji. Projektowana 
nowelizacja ma na celu doprecyzowa-
nie uprawnień pielęgniarek i położnych 
w zakresie wystawiania recept i zleceń 
na wyroby medyczne niezbędnych do 
kontynuacji leczenia. Przedmiotowa 
propozycja zostanie przekazana zgod-
nie z właściwością, do rozważenia przy 
kolejnych pracach legislacyjnych”.
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Pielęgniarka asystentem 
medycznym z przymusu

Pielęgniarka wypisze recepty 
po przeszkoleniu przez lekarza?

Nowy aspekt "dodatku Zembali" dla pielęgniarek

Z redakcyjnej poczty Recepty pielęgniarek i położnych

Dodatek Zembali i 1100

Ustawodawca nie 
przewidział jednak, że 
taka pielęgniarka może 

nie wyrazić zgody na peł-
nienie funkcji asystenta 

medycznego.

grody jubileuszowej. Tego charakteru 
przedmiotowego dodatku nie zmienia 
ani to, że wysokość tego składnika wy-
nagrodzenia powódki była zmienna ze 
względu na to, że z każdym kolejnym 
miesiącem wzrastała zgodnie z przepi-
sami powołanego rozporządzenia, ani 
też wbrew wywodom apelanta to, że 
środki na jego sfinansowanie pochodzą 
z NFZ. Źródło finansowania rzeczone-

go dodatku nie zmienia bowiem w ża-
den sposób jego charakteru prawnego. 
W konsekwencji Sąd Okręgowy uznał, 
że w świetle prawidłowo powołanych 
i interpretowanych przepisów Sąd I 
instancji dokonał bezbłędnej oceny 
jurydycznej spornego dodatku, trafnie 
konstatując, że jest to gwarantowana 
prawem podwyżka wynagrodzenia 
pielęgniarek i położnych, co przesądza 
o tym, że stanowi on wynagrodzenie 

powódki i winien być uwzględniony 
przy obliczaniu odprawy, wobec czego 
brak podstaw także do uwzględnienia 
żądania apelacji w zakresie w jakim 
skarżący domagał się zmiany zakwe-
stionowanego wyroku poprzez oddale-
nie powództwa w zakresie 2 074,07 zł.

Źródło: Portal Orzeczeń 
Sądów Powszechnych
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